
 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 

 

 

 
 

Képviselő-testület alakuló ülése 

 

2010. október 14. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
 

 



 2 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2010. október 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 
 

 

 

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,  
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket: korelnök urat, képviselő társait, jegyző 

asszonyt, az önkormányzati tisztségviselőket, az intézményvezetőket és a meghívott 

vendégeket. Átadja a szót dr. Békés Orsolyának a Helyi Választási Bizottság elnökének. 

 

dr. Békés Orsolya: elmondja, hogy az Ötv. értelmében a képviselő-testület alakuló ülését a 

korelnök vezeti, aki ez esetben dr. Gergely István. Felkéri, hogy vegye át az ülés vezetését. 

 

Dr. Gergely István korelnök: köszönti a megjelenteket, kéri, hogy énekeljék el közösen a 

Himnuszt. Majd kéri, hogy fogadják szeretettel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanárai és 

diákja által összeállított ünnepi műsort. 

 

 

Ünnepi műsor 

 

 

Dr. Gergely István korelnök: megnyitja a képviselő-testület alakuló ülését, megállapítja, hogy 9 

fővel a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, és egyenként 

szavazásra bocsátja. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

206/ 2010. (X. 14.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 

szerin fogadja el napirendjét: 

 

Napirend 1. pontja:  

Tájékoztató a 2010. évi helyi önkormányzati választások eredményeiről 

Előadó: Dr. Békés Orsolya, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

       (9 igen szavazattal)  

Napirend 2. pontja:  

Az önkormányzati képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása 

 

       (9 igen szavazattal)  

Napirend 3. pontja:  

A polgármester eskütétele 

       (9 igen szavazattal)  

 

Napirend 4. pontja:  

A polgármesteri programbeszéd 

Előadó: Szolnoki Gábor polgármester 

       (9 igen szavazattal)  

 

Napirend 5. pontja: 

A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Gergely István képviselő, korelnök 

       (9 igen szavazattal)  

 

Napirend 6. pontja: 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának megalkotása 
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

       (9 igen szavazattal)  
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Napirend 1. pontja:  

Tájékoztató a 2010. évi helyi önkormányzati választások eredményeiről 

Előadó: Dr. Békés Orsolya, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

(A tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza) 

 

Dr. Gergely István korelnök: felkéri dr. Békés Orsolyát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 

választási eredményekről szóló tájékoztatóját tartsa meg. 

 

dr. Békés Orsolya: elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény értelmében a Helyi 

Választási Bizottság feladata a választás tisztaságának biztosítása, a választási eredmény 

megállapítása, valamint a polgármester és képviselők megbízólevelének átadása. Közli, hogy 

bizonyára a jelenlévők előtt is ismertek a 2010. évi önkormányzati képviselők és polgármester, 

valamint a kisebbségi önkormányzati választás adatai, mégis a megbízólevelek átadása előtt 

röviden ismerteti a választás jogerős eredményét, és egyben megköszöni a választási feladatok 

ellátásában közreműködők áldozatos munkáját. 

 A megválasztott polgármesternek és képviselőknek sok erőt, jó egészséget kíván, és 

kéri hogy Tárnok település érdekeit tartsák szem előtt döntéseik meghozatalánál. 

 

Dr. Gergely István korelnök: megköszöni a beszámolót, gratulál neki és a Helyi Választási 

Bizottság többi tagjának az elmúlt időszakban nyújtott munkájukhoz. 

 

 

 

Napirend 2. pontja:  

Az önkormányzati képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása 

 

Dr. Gergely István korelnök: felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy az eskütételhez álljanak fel, 

kéri dr. Békés Orsolyát, hogy az eskü szövegét mondja elő. 

 

Napirend 7. pontja: 

Az alpolgármester megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

       (9 igen szavazattal)  

 

Napirend 8. pontja: 

A bizottsági szerkezet kialakítása, a bizottsági tagok megválasztása és a 

nem képviselő bizottsági tagok eskütétele   

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

       (9 igen szavazattal)  

 

Napirend 9. pontja: 

Rendelet-tervezet a HPV vírus elleni védőoltásról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

       (9 igen szavazattal)  
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dr. Békés Orsolya: az „Én” után kéri, mindenki mondja a saját nevét, majd ismételje utána az eskü 

szövegét. 

 

 

„Én, …..........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; képviselői  tisztségemből eredő feladataimat a Tárnok Nagyközség 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

Dr. Gergely István korelnök: megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenléti ív szerinti tagjai 

az esküt letették. Megállapítja, hogy a Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete megalakult. Mint korelnök, elsőként gratulál az esküt tett képviselőknek. Felkéri dr. 

Békés Orsolyát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adja át a megbízóleveleket. 

 

dr. Békés Orsolya: a megbízóleveleket átadja a képviselők részére és gratulál a 

megválasztásukhoz.  

 

 

Napirend 3. pontja:  

A polgármester eskütétele 

 

Dr. Gergely István korelnök Felkéri a polgármestert és képviselőket hogy az eskütételhez 

álljanak fel. Felkéri dr. Békés Orsolyát, hogy az eskü szövegét mondja elő. 

 

dr. Békés Orsolya: az „Én” után kéri, hogy mondja a saját nevét, majd ismételje utána az eskü 

szövegét. 

 

„Én, …..........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; polgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat a Tárnok 

Nagyközség fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

Dr. Gergely István korelnök: Megállapítja, hogy a Polgármester az esküt letette.  Mint 

korelnök, elsőként gratulál az esküt tett Polgármesternek. Felkéri dr. Békés Orsolyát a Helyi 

Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet adja át.  

 

dr. Békés Orsolya: A megbízólevelet átadja  a polgármester részére és  gratulál a 

megválasztásához. 

 

Dr. Gergely István korelnök: Ezután kéri a Polgármestert és képviselőtársait, hogy az előttük 

lévő esküokmányokat írják alá. 
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Napirend 4. pontja:  

A polgármesteri programbeszéd 

Előadó: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Dr. Gergely István korelnök: felkéri Szolnoki Gábor polgármestert, hogy mondja el 

programbeszédét.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti programját. 

 

Korelnök úr, tisztelt Képviselő-testület, jegyző asszony, tisztelt önkormányzati tisztségviselők, 

intézményvezetők, kedves vendégeink! 

Szeretettel köszöntöm Önöket önkormányzatunk alakuló ülésén! 

 

Négy évvel ezelőtt, október 1-jén állhattam először így Önök előtt, Tárnok lakossága előtt. 

Rövid bevezetésként akkor azt mondtam: bízom benne, hogy négy éven keresztül is az Önök 

szeme előtt állhatok. Szeretnék ennek mindig megfelelni. Négy esztendő munkája után most 

ismét itt állhatok, és számomra ma ez a legnagyobb öröm. 

 

Köszönöm minden embernek, aki szavazati jogával élve október 3-án véleményt alkotott, 

függetlenül attól, kit tisztelt meg választói bizalmával. 

Hálát adok Istennek ezért az eredményért és külön köszönöm mindazok szavazatát, akik 

jóvoltából ma polgármesterként állhatok ismét Önök előtt. 

 

Szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság munkáját, amit a választások szabályos 

és tiszta körülmények közötti lebonyolításáért végeztek, és éppen így köszönet illeti ezért a 

munkáért a polgármesteri hivatal dolgozóit, jegyző asszonyunkat és minden munkatársát. 

Köszönöm továbbá minden társadalmi segítő szavazókörökben végzett lelkiismeretes 

munkáját. 

Mielőtt azonban polgármesteri beszédemet megtartanám, szeretném Önöket megkérni 

valamire. 

Az egész magyar társadalmat megrázó katasztrófa tanúi lehettünk az elmúlt hetekben. Kérem, 

hogy a kolontári vörösiszap katasztrófa áldozatai előtt néma felállással tisztelegjünk. 

 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a rászorultak megsegítésére önkormányzatunk is gyűjtést 

indított, a részletekről honlapjainkon illetve a polgármesteri hivatal munkatársaitól kaphatnak 

tájékoztatást. 

 

Október harmadikán Tárnok lakossága választott, véleményt mondott és bizalmat szavazott 

azoknak a képviselőknek, akik most itt a körünkben helyet foglalnak.  

Mielőtt azonban munkánkat megkezdenénk, szeretném köszönetemet nyilvánítani az előző 

önkormányzat valamennyi képviselőjének.  

 

Ahogy négy évvel ezelőtt megfogalmaztam, minden ember munkájára, szakértelmére 

számítunk a jövőben is, akik településünk érdekében tenni akarnak. 

Az embereket a tetteik alapján kell megítélni, aki segítő tagja akar lenni a települést vezető 

csapatnak, a lakók közösségének, annak szükség van a munkájára.  

  

Köszönöm jegyző asszonyunk, az intézményvezetők, az önkormányzat dolgozóinak eddigi 

tevékenységét is, bízom benne, hogy a jövőben is képviselőinkkel való egyetértésben, a 

lakosság megelégedésére végzik majd munkájukat. 

  

Amint azt már dr. Békés Orsolyától hallhatták, településünkön két kisebbségi önkormányzat is 
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alakult –külön köszöntöm a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnökét, Lepnyák János urat, 

illetve Sárközi Zsolt urat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 

A helyi kisebbségek képviselete, érdekvédelme közös ügyünk, bízom benne, hogy ennek 

szellemében tudunk a jövőben is együttműködni. 

Tárnok nagyközség, mint ahogyan az ország is, hatalmas feladatok és lehetőségek előtt áll.  

Az áprilisi országgyűlési választások, majd az önkormányzati választások eredménye az 

egységbe formálódó nemzet képét mutatja, ennek mi is részesei vagyunk, feladtunk pedig nem 

csak Tárnok, de az ország sorsának szempontjából is meghatározó. 

 

A törvények változása miatt mostantól 13 helyett 8 képviselővel kell ellátni feladatainkat, ez 

mindenkinek több feladatot ad, ez a változás minden képviselő egyéni felelősségét növeli. 

Elkötelezett híve vagyok annak, hogy visszatérjen és megszilárduljon az emberek bizalma a 

politikai vezetőkben, mostantól kevesebb képviselővel, egyénenként több és hatékonyabb 

munkát végezve erre jó lehetőség adódik. 

 

Polgármesteri céljaim alapján továbbra is biztosítani akarom közéletünk korrupciómentességét, 

a megfelelő érdekegyeztetéseken keresztül képviselő-testületünk döntésképességét, a 

polgármesteri hivatal és intézményeink működését. 

 

Az előttünk álló négy év legfontosabb feladataként be kell fejeznünk a teljes települési 

csatornázást.  

Ez településünk történetének legnagyobb szabású beruházása lesz, komoly települési 

értéknövelő hatása mellett pedig a legnagyobb hatású környezetvédelmi beruházás is. 

A megnyert Uniós pályázat illetve kötvényünk biztosítja erre az anyagi fedezetet, de 

politikusainknak és szakembereinknek a lakosság érdekében nagyon nagy odaadással, 

körültekintő és alapos munkával kell segíteniük ezt a hatalmas munkát. 

Ezzel párhuzamosan el kell készülnie a belvíz elvezetés pontosított terveinek, illetve 

folyamatos munkával biztosítani kell a kritikus területek végleges vízmentesítését. 

 

Meg kell indulnia a kialakított ipari területek fejlődésének. 

Ezen a területen a gazdasági válság megtorpanást okozott, de nem szabad letenni erről az 

elképzelésről. Településünk jövőjének, tervezhető fejlődésének alapfeltétele a helyi 

munkahelyteremtés és az adóbevételek növekedése. 

Döntenünk kell arról is, hogy településünk központja milyen szakmai szempontok alapján 

épüljön meg illetve fejlődjön tovább. 

Mindkét cél érdekében befektetőket kell hoznunk településünkre, az ipari területek fejlesztése 

érdekében pedig folyamatosan közvetítenünk kell közöttük és a földtulajdonosok között. 

Tárnok további fejlődése, a belterületbe vont területek fejlesztése kapcsán elsődleges 

szempontként kell érvényesülnie a közös teherviselésnek illetve a fenntartható településfejlődés 

biztosításának. 

Elkerülhetetlen feladatként áll előttünk általános iskolánk felső tagozatos épületének 

korszerűsítése. Ma még a beadott energetikai korszerűsítési pályázat eredményére várunk, a 

további lépések meghatározása a pályázat eredményének függvényében kerülhet sor. 

 

A lehetőségek mértékében kell biztosítanunk iskolai, óvodai férőhelyeink bővítését és meg kell 

kezdeni a bölcsődei ellátás megszervezését. 

 

Minden fejlesztés, beruházás tervezésénél és végrehajtásánál alapos figyelemmel kell fordulni 

településünk biztonságos pénzügyi gazdálkodása felé, a tervek szerint kell biztosítanunk 

fejlesztési kötvényünk törlesztését is.  

Ezért a szigorú pénzügyi gazdálkodás továbbra is kiemelkedően fontos feladatunk lesz.  

A megvalósításnál pedig a törvények és saját lehetőségeink szerint a leghatékonyabb 

eszközökkel biztosítani kell a helyi vállalkozók bevonását. 
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A támogatási rendszer megtartása mellett önállóvá kell tenni civil-és sportszervezeteinket, a 

megfelelő infrastruktúra biztosítása mellett hozzásegítve őket a pályázati forrásokhoz is. 

Az egyházakkal való szoros kapcsolat pedig továbbra is elengedhetetlen kötelességünk lesz. 

 

Folytatni kell környezetvédelmi és közbiztonsági programunkat, ezeket még erősebbé, még 

hatékonyabbá kell tenni, a lehető legtöbb forrást és a legtöbb tárnoki embert bevonva ebbe a 

munkába. 

 

Településünk egyik legfontosabb értéke környezeti állapotának épsége és szépsége, úgy kell ezt 

megőrizni és óvni, hogy közösségének és minden lakójának értéket jelentve, unokáink is 

gyönyörködhessenek benne. 

A közbiztonság pedig minden társadalom alapvető érdeke, a kiszámítható és nyugodt élet egyik 

alapfeltétele. 

 

Valamennyi tervünk és tevékenységünk esetén figyelemmel kell lennünk arra, hogy Tárnok 

agglomerációban elfoglalt helye, az itt tapasztalható speciális társadalmi folyamatok hatásai 

miatt a népességszám folyamatosan emelkedni fog: 

Ez pedig az infrastruktúra folyamatos fejlesztését követeli meg. 

Közép-és hosszú távú terveinknek ezért előrelátóan és alapos tervezés után kell a fejlődés 

irányát és lendületét meghatározniuk. Az ebben az évben már alkalmazott főépítész jó szakmai 

alapja lesz a tervezéseknek. 

 

Személyes munkámmal biztosítani akarom a tervezhető jövőképet Tárnoknak, egy lendületesen 

fejlődő településnek Budapest szomszédságában. 

A biztonságos fejlődést, ami jól kezeli Tárnok természeti és kulturális örökségeit, 

hagyományait, védi lakóit és értékeit, lehetőséget ad minden betelepülő embernek tárnokivá 

válni. 

 

A civil kezdeményezések, az egyházi és karitatív tevékenységek segítését és erősítését. 

Folytonosságot a településvezetésben, az elkészített tervek, a megnyert pályázatok 

megvalósításában.  

Nyugalmat a közéletben és a politikában, az összefogás erősítését. 

 

Végezetül pedig, ahogy polgármester és képviselő társaim szerte az országban, személyes 

köszönetet is szeretnék mondani. 

Szeretném megköszönni feleségemnek és családomnak is kitüntető türelmüket és segítségüket 

abban a munkában, aminek eredményeként ma itt ezt a beszédet elmondhattam, ami miatt 

további munkámat megkezdhettem! 

Köszönöm szépen! 

 

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt önkormányzati tisztségviselők, kedves vendégeink!  

 

A felsorolt tervek és célok meghatározásán felül szeretném leszögezni, hogy polgármesterként 

a köz szolgálatára, Tárnok nagyközség lakosainak szolgálatára jelentkeztem.  

Önök pedig lehetőséget adtak nekem a további munkára. 

 

Ma erre a feladatra, erre a szolgálatra esküdtem fel.  

Hitemet, tudásomat és tapasztalataimat e célok szolgálatába állítom, munkámhoz pedig 

továbbra is várom partneri segítségüket és építő kritikáikat.  

 

Köszönöm megtisztelő bizalmukat! 
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Dr. Gergely István korelnök: a programbeszéd tudomásul vételét szavazásra bocsátja. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: polgármester programjának tudomásulvétele 

 

HATÁROZAT:    

207/ 2010. (X. 14.)  
   

       (9 igen szavazattal)  

 

 

 

 

Napirend 5. pontja: 

A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Gergely István képviselő, korelnök 

 

(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza) 

 

Dr. Gergely István korelnök: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek hozzászólása, kérdése 

van tegye fel. 

 

Radics Ernő: a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy az előző ciklushoz 

képest a polgármester javadalmazásában változás nem történt. 

 

Dr. Gergely István korelnök: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

 

HATÁROZAT:    

208/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  

 

 

 

Dr. Gergely István korelnök: felkéri Szolnoki Gábor polgármestert, hogy foglalja el az elnöki 

széket és vegye át az ülés vezetését. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: átveszi az ülés vezetését. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

programbeszédét tudomásul vette. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolnoki Gábor 

Károly polgármester illetményét 2010. október 1. napi hatállyal 38.650,- Ft 

köztisztviselői illetményalappal és 12,5 szorzóval 483.125 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Határozatról értesítést kap: 

 

1. Polgármester 

2. Jegyző 

3. Jegyzői Iroda 

4. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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Napirend 6. pontja: 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának megalkotása 
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a helyszínen 

került kiosztásra a 3. számú melléklet, melyben kisebb javítást kellett végezni. Kéri, hogy akinek 

kérdése van tegye fel, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az A képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
elfogadta. 

 

10/2010.(X. 15.) számú rendelet: 

 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

Napirend 7. pontja: 

Az alpolgármester megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy Radics Ernő 

képviselőt javasolja alpolgármesternek megválasztani. Kérdezi, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, javaslata. Amennyiben nincs tájékoztatja képviselőtársait, hogy törvény alapján a 

az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, ez a szavazógéppel kivitelezhető, 

csak a szavazati arány fog megjelenni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Alpolgármester megválasztása 

 

HATÁROZAT:    

209/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDELET 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 34. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint - titkos szavazással – Radics Ernő képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

  

Határozatról értesítést kap: 

1.  polgármester 

2. alpolgármester 

3. jegyző 

4. Jegyzői Iroda Személyzeti és Munkaügyi  előadója 

5. Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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       (7 igen szavazattal, 2 tartózkodással)  

Szolnoki Gábor polgármester: felkéri a megválasztott alpolgármestert az eskü letételére. Kéri, 

hogy ismételje utána az eskü szövegét. 

 

„Én, …..........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat a Tárnok 

Nagyközség fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elsőként gratulál a megválasztásához. Az alpolgármester 

tiszteletdíját bruttó 166.000 Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

HATÁROZAT:    

210/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (6 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

 

 

 

 

 

Napirend 8. pontja: 

A bizottsági szerkezet kialakítása, a bizottsági tagok megválasztása és a nem képviselő 

bizottsági tagok eskütétele   

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi a nem képviselő 

bizottsági tagokat, hogy hozzájárulnak-e, hogy az előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja a 

képviselő-testület. 

 

Élő Katalin: hozzájárul. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Radics Ernő 

alpolgármester tiszteletdíját bruttó 166.000,-Ft/hó, (azaz 

egyszázhatvanhatezer forint) összegben állapítja meg.   

  

Határozatról értesítést kap: 

1. polgármester 

2. alpolgármester 

3. jegyző 

4. Jegyzői Iroda Személyzeti és Munkaügyi előadója 

5. Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

 



 12 

Hosszú Lajos: hozzájárul. 

 

Korossy-Khayll Gábor: hozzájárul. 

 

Kovács Zoltán: hozzájárul. 

 

Pusztafi Lászlóné: hozzájárul. 

 

Stribik Ferenc: hozzájárul. 

 

Syposs Gyuláné: hozzájárul. 

 

Dr. Zsigmond Réka: hozzájárul. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megállapítja, hogy a jelenlévők hozzájárultak, Ollár Péter pedig 

írásban jelezte, így folytatható a napirend nyílt tárgyalása. Ismerteti a Pénzügyi Bizottság 

összetételét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság összetétele 

 

HATÁROZAT:    

211/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Közbiztonsági Bizottság  összetételét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

I.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak számát az SZMSZ 

63. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 5 főben állapítja meg 

 

2.) A bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

  elnök:    Halas Gábor  

  alelnök:   Klemné Zabó Ágnes 

  tag   dr. Bánovics István  

  nem képviselő tag Korossy-Khayll Gábor  

  nem képviselő tag Ollár Péter 

    

Határozati javaslatról értesítés kap 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  

a bizottságok elnöke, alelnöke és tagjai 
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Tárgy: Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági B. összetétele 

 

HATÁROZAT:    

212/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési 

Bizottság  összetételét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság összetétele 

 

HATÁROZAT:    

212/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 

II.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1.) a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági 

Bizottság  tagjainak számát az SZMSZ 63. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján 7 főben állapítja meg 

2.) A bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

  elnök:    Bökönyi Endre 

  alelnök:  Halas Gábor 

  tag   Dr. Gergely István 

  tag   Zombori Ferenc 

  nem képviselő tag Kovács Zoltán 

  nem képviselő tag Stribik Ferenc 

  nem képviselő tag Hosszú Lajos 
 

Határozati javaslatról értesítés kap 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  

a bizottságok elnöke, alelnöke és tagjai 

 

III.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1.) a     Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság  

tagjainak számát az SZMSZ 63. § (2) bekezdésében foglaltak alapján  

7 főben állapítja meg 

2.) A bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

  elnök:    Hegedűs Márta Éva 

  alelnök:  Zombori Ferenc 

  tag   Bökönyi Endre 

  tag   dr. Bánovics István 

  nem képviselő tag Pusztafi Lászlóné 

  nem képviselő tag Syposs Gyuláné 

  nem képviselő tag Élő Katalin 
 

Határozati javaslatról értesítés kap 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  

a bizottságok elnöke, alelnöke és tagjai 
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Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a Sport Bizottság  összetételét, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sport Bizottság összetétele 

 

HATÁROZAT:    

211/ 2010. (X. 14.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat az eskü 

letételére. Kéri, hogy ismételjék utána az eskü szövegét. 

 

 

„Én, …..........esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 

jutott titkot megőrzöm;   tisztségemből eredő feladataimat a Tárnok Nagyközség 

fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.” 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint jelenlévő nem képviselő 

bizottsági tagok az esküt letették. Elsőként gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak, 

munkájukhoz sok sikert kíván.  

 

 

I IV.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

 

1.) a Sport Bizottság tagjainak számát az SZMSZ 63. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján  4 főben állapítja meg 

 

2.) A bizottság elnökének és tagjainak a következő 

személyeket választja meg: 

  elnök:    Klemné Zabó Ágnes 

  alelnök:  Hegedűs Márta 

  tag:   Zombori Ferenc 

  nem képviselő tag dr. Zsigmond Réka 

   

atározati javaslatról értesítés kap 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  

a bizottságok elnöke, alelnöke és tagjai 
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Napirend 9. pontja: 

Rendelet-tervezet a HPV vírus elleni védőoltásról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy A HPV vírus elleni védőoltás biztosításáról szóló 

rendeletet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta. 

 

        11/2010.(X. 15.) számú rendelet: 

 

A HPV vírus elleni védőoltás biztosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselőket, valamint a Sport Bizottság és az 

Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság nem képviselő tagjait, hogy a 

megbízólevél átvételét követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Az ülés előtt 

kiosztásra került nyomtatványon kell arról nyilatkozniuk, hogy hány darab vagyonnyilatkozat 

nyomtatványt kérnek. A nyilatkozatot a Jegyzői Irodán kell leadniuk. A kitöltött 

vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi Bizottság elnökének kell leadni, az általa későbbiek során 

megadott időpontokban. 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy énekeljék el együtt a Szózatot. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: Bezárja az alakuló ülést, és bejelenti, hogy a következő ülés 

2010. november 18-án 17 órakor lesz. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

RENDELET 


