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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

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:

178/ 2010. (IX. 16.)

NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat
módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

2010.

évi

költségvetésének

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
alakulásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Előterjesztés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
beszámolójáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Szerződés-módosítás a Denimed Bt-vel a laborasszisztensi feladatok
ellátására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Beszámoló az önkormányzat 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó
négyéves gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi
önkormányzati támogatására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Előterjesztés kegyeleti közszolgálati szerződés keretében
üzemeltetésre pályázat kiírásáról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

temető

8.) Javaslat a szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására (zárt ülés
anyaga)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(11 igen szavazattal )

Polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Tárnokért Kht. v.a. egyszerűsített
végelszámolás éves beszámolójának elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: Tárnokért Kht végelszámolás

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:

179/ 2010. (IX. 16.)
Tárnokért Kht. v.a. egyszerűsített végelszámolás éves beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
Polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre egy átmeneti segély kérelem
megtárgyalását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: átmeneti segély kérelem

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:

180/ 2010. (IX. 16.)
Egyösszegű átmeneti segély kérelem
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
Polgármester: javasolja, hogy zártan tárgyalják az eredeti 7. napirendi pontot. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt ülés
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja:

HATÁROZAT:

181/ 2010. (IX. 16.)

7.) Előterjesztés kegyeleti közszolgálati szerződés keretében temető
üzemeltetésre pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal )

Polgármester: javasolja, hogy a Tárnokért Kht. végelszámolásáról szóló előterjesztést nyílt
ülésen tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: nyílt ülés

HATÁROZAT:
182/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja:
Tárnokért Kht. v.a. egyszerűsített végelszámolás éves beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal )
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Polgármester: elmondja, hogy a napirend úgy módosul, hogy az eredeti 7. napirendi pont előtt
tárgyalja a testület a Kht. végelszámolásával kapcsolatos előterjesztést.

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.
Lepsényi Katalin megérkezik.
Rozbora Andor: a Meteorral kapcsolatban érdeklődik, valamint a búcsú kapcsán kérdezi, hogy
a megközelíthetőek lesznek-e a lakások, ha esetleg mentőt kell hívni valamelyik házhoz.
Polgármester: a Meteorral kapcsolatban elmondja, hogy a hátsó terület csatornával való ellátása
az ottani két földtulajdonos miatt nem valósítható meg, ezért most egy Halász utcai nyomott
vezeték tervezése folyik, amíg meg nem épül a rendes csatorna. A búcsú kapcsán elmondja,
hogy 20-án jönnek a búcsú szervezői, egyedül a körhintával lesz probléma, hiszen a hátsó utca
megközelítését biztosítani kell. Helyszíni bejárás lesz a rendőrséggel, a műszaki irodával és a
Köz-ért Kft.-vel, és úgy jelölik ki a helyeket, hogy megközelíthető legyen minden.
Rozbora Andor: megköszöni a válaszokat.
Polgármester: amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok

HATÁROZAT:
183/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2010. június 17-től 2010. szeptember 9-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) A 2010. június 24-től 2010. szeptember 15-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és a rendeletet elfogadásra javasolta. Ismerteti a következő költségvetés
módosítás során szükséges változtatásokat, és egyenként szavazásra bocsátja.
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Polgármester: elmondja, hogy a tűzoltóság 1 millió Ft-os támogatásáról érkezett kérelem,
elfogadásra javasolja. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: tűzoltóság támogatása

HATÁROZAT:
184/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános
tartalékkeret terhére az Érdi Tűzoltóság működési kiadásainak
támogatására 1.000.000,-Ft-ot hagy jóvá. Felkéri a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

Polgármester: elmondja, hogy 256.000 Ft-ot javasol jóváhagyni játszótér felülvizsgálatára,
szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: játszótéri eszközök felülvizsgálata

HATÁROZAT:
185/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati intézményekben és a köztereken elhelyezett játszótéri
eszközök és hozzájuk kapcsolódó ütéscsillapító talajok kötelező
felülvizsgálatára a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzatára
205.000,-Ft + Áfa (256.000,-Ft) hagy jóvá az általános tartalékkeret terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )
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Polgármester: következő az intézményekben kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatról kell
döntenie a testületnek, támogatásra javasolja. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: érintésvédelmi felülvizsgálat intézményekben

HATÁROZAT:
186/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati intézményekben kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatára a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzatára 292.000,-Ft + Áfa
(365.000,-Ft) hagy jóvá az általános tartalékkeret terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

Polgármester: elmondja, hogy a Hész tervezési költségeire 1,5 millió Ft-os átcsoportosítást
kellene végrehajtani az ipari területek kapcsán. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: Hész módosítás

HATÁROZAT:
187/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ
tervezési költségeire (módosítás) átcsoportosít 1.500.000,-Ft + ÁFA
(1.875.000,-Ft) a költségvetési rendelet útépítési tervek beruházás
előirányzat soráról (17. sz. melléklet 16 sor.) a Polgármesteri Hivatal dologi
kiadások előirányzatára.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
(9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással )
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Polgármester: következő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola részére 80.000 Ft
átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatra. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: iskola felújítás

HATÁROZAT:
188/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola dologi kiadások előirányzatára 80.000,-Ft +ÁFA
(100.000,-Ft) hagy jóvá a felújítási előirányzat terhére (16. sz. melléklet 17.
sor)
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

Polgármester: a Marton utcai óvodában mosdók felújítására javasol 100.000 Ft + ÁFA összeget
átcsoportosítani. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: óvoda mosdó felújítása

HATÁROZAT:
189/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mesevár
Óvoda Marton u. telephelyen a mosdók felújítására 100.000,-Ft + Áfa
(125.000,-Ft) átcsoportosít a költségvetési rendelet Hétszínvirág Óvoda
tornaterem-építés beruházás előirányzat soráról (17.sz. Melléklet 29. sor )
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal, 3 tartózkodással )
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Polgármester: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hangosítására javasol 136.000 Ft + ÁFA
átcsoportosítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: iskolai hangosítás

HATÁROZAT:
190/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola hangosítására 136.000,-Ft + Áfa (170.000,-Ft)
átcsoportosít a beruházási előirányzaton (17. sz. mell) az költségvetési
rendelet felújítás előirányzat soráról (16.sz. Melléklet 9. sor)
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

Polgármester: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola dologi kiadások előirányzatára javasol
140.000 Ft-ot, mely az ételszállítási feladatok megfelelő ellátáshoz szükséges. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: iskola ételszállítás költsége

HATÁROZAT:
191/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola dologi kiadások előirányzatára (szállítási feladat)
112.000,-Ft + Áfa (140.000,-Ft) hagy jóvá az általános tartalékkeret terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )
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Polgármester: a következő az iskola személyi kiadások sorára szükséges 550.000 Ft-ot
biztosítani, mert a prémium évekkel kapcsolatban bizonyos összeg a költségvetésből kimaradt,
illetve 2 havi étkezési hozzájárulás a konyhai dolgozók, és a takarítónők részére, hiszen ők
eddig 10 havit kaptak. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: iskola személyi kiadások

HATÁROZAT:
192/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola személyi kiadások előirányzatára (prémium évek,
étkezési hozzájárulás címen) 550.000,,-Ft
hagy jóvá az általános
tartalékkeret terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal, 3 tartózkodással )
Polgármester: a Művelődési Ház pályázathoz javasol 6.625.000 Ft-ot átcsoportosítani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: Művelődési Ház pályázathoz kts. biztosítása

HATÁROZAT:
193/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a céltartalékban
lévő kötvény terhére („R” 18. számú melléklet 13. sor) a KMOP 5.2.1/A
pályázat támogatással felújításra kerülő Művelődési Ház és Könyvtár
beruházáshoz 6.625.000-Ft-ot hagy jóvá a dologi kiadások előirányzat
soron.
- közbeszerzési eljárás költsége 147.600,-Ft
- műszaki ellenőr a parkberuházáshoz 280.000,-Ft + ÁFA(350.000,-)
 fedezetkezelő szervezet költsége: 7 hónapra 700.000,-Ft
 költségvetési hiteles program: 160.000,-Ft+Áfa (200.000,-)
 közműfejlesztés Tigáz 267.000,-Ft
 pályázatíró sikerdíja 4.960.434-Ft
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással )
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Polgármester: a fenntartható életmód és fogyasztás pályázathoz javasol jóváhagyni 778.200 Ftot, a közbeszerzési eljárás költségeire, tábla beszerzésére, nyitó rendezvény lebonyolítására,
valamint a pályázatíró sikerdíjára. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: fenntartható életmód pályázathoz kts. bitosítása

HATÁROZAT:
194/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a céltartalékban
lévő kötvény terhére („R” 18. számú melléklet 13. sor) KMOP 2008-3.3.4/A
fenntartható életmód és fogyasztás pályázathoz saját forrásként 778.200,-Ft
hagy jóvá a dologi kiadások előirányzat soron.
- közbeszerzési eljárás költsége 168.000,-Ft
- C. típusú tábla beszerzése 40.000,-Ft +Áfa (50.000,-Ft)
- nyitó rendezvény 160.000,-Ft +Áfa (200.000,- Ft )
- pályázatíró sikerdíja: 360.161,-Ft
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással )
Polgármester: elmondja, hogy az energetika pályázathoz érkezett hiánypótlás, mely szerint egy
tervezési feladatot kellett ellátni, aminek a költsége 88.000 Ft + ÁFA. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítása: energetika pályázathoz kts. biztosítása

HATÁROZAT:
195/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a céltartalékban
lévő kötvény terhére („R” 18. számú melléklet 13. sor) a KEOP -5.3.0/A/09
energetikai pályázathoz saját forrásként 110.000,-Ft-ot hagy jóvá a dologi
kiadások előirányzat soron.
- tervezési szerződés 88.000,-Ft + ÁFA (110.000,-Ft)
Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal )
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Polgármester: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola túlmunkavégzésre kért engedélyt a
testülettől, hogy a kitűzött feladatokat el tudják látni, támogatásra javasolja. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: iskola túlmunkaengedélyezése

HATÁROZAT:
196/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola részére engedélyezi + 11 óra/hét időkeretben a
túlmunkavégzést. A feladat ellátása plusz költségvetési fedezet biztosítását
nem igényli, a feladatot az iskola az eredeti jóváhagyott költségvetése terhére
oldja meg.
Határozatról értesítés kap:
Polgármester
Jegyzői Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
intézményvezető
(11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal )

Polgármester: amennyiben kérdés nincs, a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a
rendeletet. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását
Dr. Simon Mária: jelzi, hogy a rendelet 13. számú melléklete módosult.
Polgármester: elmondja, hogy a 13. számú mellékletet ki kellett egészíteni, de nem a
költségvetést változtató tételekkel, hanem a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás kapcsán fel
kellett tüntetni a megnyert pályázat részösszegeit felbontva. Újra szavazásra bocsátja a rendelet
elfogadását.

(Rendeletalkotáskor 12 képviselő van jelen.)
RENDELET
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010. (II.18) számú
rendeletének módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 9/2010.(IX. 17.) számú rendelet:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010. (II.18) számú
rendeletének módosításáról szóló rendelet
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)
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2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a
beszámolót megtárgyalta, a testület részére elfogadásra javasolta. Kéri, hogy akinek kérdése
van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: I. féléves beszámoló elfogadása

HATÁROZAT:
197/ 2010. (IX. 16.)

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatót a határozat mellékletei szerint elfogadja.
Határozatról értesítés kap:
Polgármester
Jegyzői Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(9 igen szavazattal, 3 tartózkodással )

3.) Előterjesztés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat beszámolójáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: ÁNTSZ beszámoló tudomásul vétele

HATÁROZAT:
198/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ÁNTSZ határozati javaslat mellékletét képező - beszámolóját tudomásul veszi.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Aljegyző
Igazgatási Iroda
(12 igen szavazattal )
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4.) Szerződés-módosítás a Denimed Bt-vel a laborasszisztensi feladatok ellátására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a Denimed Bt.
üzletvezetésre jogosult tagja jelezte, hogy a két évvel ezelőtt megállapított vállalkozói díj
összege nem fedezi már a költségeit, ezért 45.000 Ft-ról 55.000 Ft-ra kérte megemelni.
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Denimed Bt. kérésének támogatása

HATÁROZAT:
199/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) 2010. október 1. napjától jóváhagyja a dr. Sörös Gyöngyi által
képviselt Denimed Bt.-vel kötendő laboratóriumi asszisztensi
feladatok ellátásáról szóló szerződésben meghatározott
vállalkozói díj 55 eFt összegre emelését. A Képviselő-testület a
2010. évben szükséges 30 eFt összeget a 2010. évi költségvetés
általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor az összeg előirányzatosításáról
gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 1. pont 2010. szeptember 30. (szerződés megkötésére)
2. pont költségvetési rendelet soron következő módosítása
Végrehajtást végzi:
1. pont Jegyzői Iroda
2. pont Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
dr. Sörös Gyöngyi Denimed Bt.
Jegyzői Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

5.) Beszámoló az önkormányzat 2007-2010. közötti időszakra vonatkozó négyéves
gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben
nincs, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
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(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Gazdasági Program végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT:
200/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2007-2010. közötti időszakra vonatkozó négyéves gazdasági
program végrehajtásáról szóló - a határozat melléklete szerinti – beszámolót
elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyzői Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal )

6.) Javaslat a „Bursa Hungarica”
önkormányzati támogatására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázat

2011.

évi

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása

HATÁROZAT:
201/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy dönt, hogy
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2011. évi
fordulójához, mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a
pályázatokat közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a
Tárnokhírben.
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként 1. 500 e Ft-ot biztosít az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében.
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó szociálisan
rászoruló pályázót havi 2.000.- Ft - 5.000.- Ft támogatásban részesíti.
Határidő: folyamatos, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester
A határozatról értesülnek:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági Iroda vezetője
Igazgatási Iroda vezetője
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )
15

7.) Tárnokért Kht. v.a. egyszerűsített végelszámolás éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Simon Mária: elmondja, hogy a végelszámolók elkészítették a Kht. egyszerűsített
beszámolóját. Levélben leírták, hogy két kérdésben kell még döntenie a testületnek, enélkül nem
tudják lezárni a végelszámolást. Az egyik egy Kia típusú gépjármű kivonása a forgalomból, ami
folyamatban van. A másik egy traktor visszavétele, amit jelenleg a KSK használ. Ezt követően a
végelszámolás befejeződik.
Aradi József: megjegyzi, hogy rossz állapotban kapta traktort, azzal a feltétellel, hogy javítsa meg,
és akkor a KSK megkapja.
Polgármester: köszöni a hozzászólást. Amennyiben kérdés nincs szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Kht. végelszámolása

HATÁROZAT:
202/ 2010. (IX. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Tárnokért Kht. v.a. – a határozat mellékletet képező - egyszerűsített
végelszámolás éves beszámolóját, és egyidejűleg jóváhagyja a 62.500,-Ft
könyvvizsgálói díj és a 3000,-Ft közzétételi díj kifizetését a kht. részére az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a 2010. évi
költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. évi költségvetés soron következő módosítása
átutalás 2010. szeptember 17.
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítés kap:
Polgármester
végelszámoló
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Az 8-10. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a
10-12. számú mellékletekkel, és 203-205-es számú határozatokkal.

Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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