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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy a napirendben a 11. számú ingatlanügyet leveszi
napirendről tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottságnak olyan javaslata volt, amihez további
információk beszerzése szükséges.
Radics Ernő: szót kér. Megkérdezi dr. Bánovics Istvánt, hogy a korábbi tárgyaláson tett
kijelentését megismétli-e a képviselő-testület előtt.
Dr. Bánovics István: válasza, hogy továbbra is tartja magát ahhoz, hogy nem ellenfélként,
hanem konstruktív ellenzékként szeretnének együtt dolgozni az OTVSZ-szel ebben a négy éves
ciklusban.
Radics Ernő: elmondja, hogy egy olyan időszakot lezárni, amely 1998-tól kezdődött és ebbe az
irányba mérgesedett el, ezt szeretnék közös erővel megváltoztatni, hogy ezek a közös nevezők
politikai és szakmai vitákon dőlnének el, és nem a kampány ideje alatt közzétett rágalmak és
mocskolódások közepette. Megkérdezi Dr. Gergely Istvánt, hogy a Civil Fórum által
kibocsátott lejárató szóróanyagok miatt elnézést kér-e az előző képviselő-testület tagjaitól és a
mostani képviselőktől.
Dr. Bánovics István: kikéri magának, mert az nem az ő szórólapjuk volt, nem a Civil Fórum
adta ki.
Radics Ernő: megköszöni a válaszokat.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
215/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint
fogadja el napirendjét:
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a 2010. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Emelt szintű oktatás indítása 2011/2012. tanévtől a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző
5.) Partnertelepülési együttműködés kezdeményezése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
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6.) Földmunkagépek vásárlása a Tárnoki Köz-Ért Kft. részére történő
bérbe adás céljából
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Előterjesztés Önkormányzati utak átadásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) Előterjesztés a Tárnok, Fő u. 43. szám alatti Művelődési Ház és
Könyvtár közműfejlesztési költségeiről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Bizottsági tag megválasztása (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Javaslat kegyeleti közszolgálati szerződés keretében temető
üzemeltetésére és fenntartására benyújtott pályázatok elbírálására (zárt
anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Ingatlanügy II. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(9 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a Javaslat kegyeleti közszolgálati szerződés
keretében temető üzemeltetésére és fenntartására benyújtott pályázatok elbírálására és az
Ingatlanügy II. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Zárt ülés

HATÁROZAT:
216/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja:
Javaslat kegyeleti közszolgálati szerződés keretében temető
üzemeltetésére és fenntartására benyújtott pályázatok elbírálására (zárt
anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
Ingatlanügy II. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Tárnoki KSK által
használt sportpályáról szóló előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: KSK által használt sportpálya

HATÁROZAT:
217/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Tárnoki KSK által használt sportpálya
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi Losits Gézát, hogy hozzájárul-e az őt érintő napirendi
pont nyílt tárgyalásához.
Losits Géza: hozzájárul.
Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy első napirendi pontként az eredeti 9. napirendi
pontot tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend módosítás

HATÁROZAT:
218/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
első napirendi pontként az alábbi előterjesztést tárgyalja:
9.) Bizottsági tag megválasztása (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal)

1. napirendi pont
Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a Sport
Bizottság Losits Gézát javasolta megválasztani külsős tagként. Ahhoz, hogy bizottsági tagként
végezhesse a munkáját, eskütételre van szükség. Ollár Pétert már megválasztotta a testület a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjának, azonban a testület alakuló ülésén nem tudott
részt venni, így nem tette le az esküt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Bizottsági tag megválasztása

HATÁROZAT:
219/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2010.
(X.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) a Sport Bizottság tagjainak számát az SZMSZ 63. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján 5 főben állapítja meg
2.) A bizottság 5. tagjának 2010. december 1. napjával Losits Géza Tárnok,
…………. sz. alatti lakost választája meg.
Határozati javaslatról értesítés kap
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Jegyzői Iroda
A bizottság elnöke, alelnöke és tagjai
(9 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: felkéri a megválasztott bizottsági tagokat, hogy az eskütételhez
álljanak fel, az „Én” után kéri, hogy mondják a saját nevüket, majd ismételjék utána az eskü
szövegét. Felkéri Ollár Pétert és Losits Gézát az eskü letételére.
„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: megköszöni az esküt tevők megjelenését.

Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
(A táblázatokat a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák)
Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.
Bökönyi Endre: a csatornázással kapcsolatban érdeklődik, valamint az olcsóbb energia
lehetőségeiről.
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Szolnoki Gábor polgármester: válaszában elmondja, hogy a csatorna közműtársulással a munka
folyamatos, jelenleg a közbeszerzési kiírások megtörténtek a tisztítómű esetében, folyik az
eljárás a csatornahálózat kiépítéssel kapcsolatban is. Az olcsóbb energiákkal kapcsolatban
keresik az önkormányzatokat folyamatosan gáz és áram alkusz cégek, hamarosan a bizottság
elé fog kerülni az anyag
Bökönyi Endre: megköszöni a válaszokat.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a
polgármesteri beszámoló és a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok

HATÁROZAT:
220/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2010. szeptember 7-től 2010. november 10-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) A 2010. szeptember 16-tól 2010. november 17-ig terjedő időszak
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(9 igen szavazattal)

2. napirendi pont
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámolója
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést, elmondja, hogy a beszámolót a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Ismerteti a
könyvvizsgálói jelentést, mely szerint a könyvvizsgáló a II. negyedéves költségvetési
tájékoztatót számszakilag ellenőrizte és megállapította, hogy a jogszabályi követelményeknek
megfelel, a tájékoztatót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Gergely István: elmondja, hogy részletesebben érdekelné a Település Ellátó Szolgálat
működése, mert a kiadási oldalon az szerepel, hogy 24.968 eFt-ba került, a TESZ bevétele
pedig 1.990 eFt. Teljesen világos, hogy a Polgármesteri Hivatalban jelentkeztek a kiadások és
valószínűleg a bevételek egy része is. Ennek alapján a TESZ működését értékelni nem lehet.
Szolnoki Gábor polgármester: válaszában elmondja, hogy nincs már TESZ.
Dr. Gergely István: közli, hogy a TSZGYSZ szerepel a beszámolóban.
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy az a Gyermekjóléti Szolgálat, TESZ már nem
létezik.
Dr. Gergely István: jelzi, hogy félreértette.
Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi Iroda nyitott a
képviselők előtt, amennyiben bármilyen kérdésük van, feltehetik. Kéri, hogy akinek kérdése
van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
7

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló

HATÁROZAT:
221/ 2010. (XI. 18.)

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
szóló tájékoztatót a határozat mellékletei szerint elfogadja.
(9 igen szavazattal)

3. napirendi pont
Előterjesztés a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja a napirendi pont tartalmát, és ismerteti a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság módosító javaslatát, mely szerint felkérik a polgármestert az ipari
területek helyi adójának felülvizsgálatára. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Módosító javaslat (PB)

HATÁROZAT:
222/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert az ipari területek helyi adójának felülvizsgálatára.
(9 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

HATÁROZAT:
223/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1/a) 2011. évre nem kíván a helyi adók mértékén változtatni.
1/b) Felkéri a Polgármestert az ipari területek helyi adójának
felülvizsgálatára.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a testületi döntésnek
megfelelő, a jogszabályi változásokra tekintettel átdolgozott rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. decemberi ülés
Végrehajtást végzi: Adó Iroda
A határozatról értesítést kap: Polgármester
Jegyző
Adó Iroda
(9 igen szavazattal)
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4. napirendi pont
Emelt szintű oktatás indítása 2011/2012. tanévtől a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az Oktatási,
Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kéri igazgató asszonyt, ha szeretné kiegészíteni az
előterjesztést, tegye meg.
Bagdiné Dudog Orsolya: köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy a rövid idő alatt, amióta
intézményvezető lett, egyértelművé vált, hogy az intézmény munkája ebben az állapotban nem
folytatható, hiszen a gyerekek elmennek Tárnokról, nagyobb igények merülnek fel az
oktatással kapcsolatban. Az intézmény környezetében lévő iskolák az itt felsoroltak nagy részét
biztosítják a gyerekek számára, ezért a tárnoki gyermekek szülei sok esetben másik iskolát
választanak. A leírtak a szülői munkaközösséggel és a nevelő testülettel megtárgyalt
lehetőségeket teszi a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy az intézményen belül felkészült
szakemberek tudnák ezeket a programokat megvalósítani. Az előterjesztésben „kis
felmenőrendszerben” vázolta a lehetőségeket. Szerepel benne a sport, mint emelt szintű
oktatás, ennek egy része az intézmény falain belül, másik része a tárnoki egyesületekkel való
szerződéskötés után teljesülhetne. A kicsiknél iskolaotthonos formában az ének-zenét, illetve a
kézműves- és a rajzfoglalkozásokat tervezték be, ez a korosztálynak a legközelebb álló
tevékenysége. Az Oktatási Bizottságnál felmerült, hogy tervezzék tovább, hogy még inkább itt
maradhassanak a gyerekek. Ezt ki fogja dolgozni a pénzügyi feltételeknél. Felső tagozatban a
matematika, a számítástechnika és a nyelv emelt szintű oktatását tervezték. Kéri a képviselőtestületet, hogy támogassa az elképzeléseket.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást.
Bagdiné Dudog Orsolya: megköszöni az itt ülő képviselőknek, hogy tettek az iskoláért, merész
gondolat volt a kerítés-projekt, de közös összefogással nagy eredményt értek el. Azóta
megszűntek a firkálások is.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Emelt szintű oktatás bevezetése

HATÁROZAT:
224/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elvi hozzájárulását adja a fenntartásában lévő II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben az
előterjesztés mellékletét képező beadványban szereplő egyes tantárgyak
emelt szinten történő oktatásához.
2.
Az emelt szintű oktatás jóváhagyásáról a Képviselő-testület a
személyi és tárgyi feltételek költségeinek, kiadásainak ismeretében fog
dönteni.
3.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a feladattal kapcsolatos
költségvetést 2011. január 15-ig részletesen dolgozza ki és az alapján a
testületi döntés megalapozását előkészítő előterjesztést a polgármester
legkésőbb a költségvetési rendelet tárgyalásáig a Képviselő-testület részére
9
elfogadásra nyújtsa be.
1.

Felelős: Polgármester

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. január 15., illetve a 2011. évi költségvetési rendelet
beterjesztése
Végrehajtásért végzi: Intézményvezető, Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal)

5. napirendi pont
Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző
(Az előterjesztést az 7. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: felkéri dr. Simon Máriát, hogy ismertesse az előterjesztés
tartalmát.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy az Ötv. alapján a belső ellenőrzés megszervezése jegyzői
hatáskör, ennek megfelelően el kell készíteni a belső ellenőrzési tervet, ami átfogja az
önkormányzat működését. A mellékletben kiosztott területeken rendelnének el belső
ellenőrzést. Ha felmerül évközben terület, ahol szeretné a testület, akkor a jegyzőhöz fordulva
lehet külön kérni.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Belső ellenőrzési terv

HATÁROZAT:
225/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 2011. évi - melléklet szerinti- belső ellenőrzési munkatervét.
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Bizottság
Belső ellenőrzés
(9 igen szavazattal)

10

6. napirendi pont
Partnertelepülési együttműködés kezdeményezése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy alpolgármester úr a
tavalyi évben megtalálta a szlovákiai Tárnok települést, ezt követte egy tárnoki látogatás, majd
egy szándéknyilatkozat. 2006-ban Tárnok nyitott a világ felé, azóta a térségben elfoglalt
szerepe, megítélése jelentősen változott, következő lépésben nyitott külföldre is. A II.
határozati javaslat már ennek a továbbgondolását tartalmazza. Megkeresést kaptak az erdélyi
Csíkmadarasról, ezért egy partneri kapcsolat kialakítása kapcsán meglátogatják a települést.
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Partnertelepülési együttműködés TÁRNOK településsel

HATÁROZAT:
226/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szolnoki
Gábor polgármestert, hogy a 2010. augusztus 20-án aláírt - jelen határozat
mellékletét képező
- szándéknyilatkozat alapján megkezdett
partnertelepülési tárgyalásokat az együttműködési megállapodás megkötése
érdekében folytassa le és a megállapodás tervezetét terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
Határozatról értesítés kap:
polgármester
jegyző
Jegyzői Iroda
(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésben szereplő
képviselői listával kapcsolatban, hogy mindkét települési látogatás kapcsán felvették a
képviselőkkel a kapcsolatot, Dr. Gergely István objektív okok miatt egyik látogatásra sem
tudott jelentkezni. Kérdezi, hogy dr. Bánovics Istvánnal miért nem sikerült felvenni a
kapcsolatot.
Révész Krisztina: elmondja, hogy amikor valamennyi képviselőt hívta, akkor külföldön volt,
később pedig nem tudta telefonon elérni, az ülés előtt pedig nem volt lehetősége megkérdezni.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy a repülőjegyek lefoglalása miatt korán kellett szervezni, ha
Bánovics úr szeretne jönni, nincs akadálya.
Dr. Bánovics István: válasza, hogy nem tud elmenni.
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Szolnoki Gábor polgármester: kéri a képviselőket, hogy az ilyen jellegű kellemetlenségek
elkerülése érdekében, ha külföldre utaznak vagy telefonos elérhetőségük változik, akkor azt
jelezzék.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja az II. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Partnertelepülési együttműködés Csíkmadaras településsel

HATÁROZAT:
227/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
1. Bökönyi Endre
2. Halas Gábor
3. Hegedüs Márta Éva
4. Klemné Zabó Ágnes
5. Zombori Ferenc
képviselőket, hogy partnertelepülési kapcsolat kialakítása, valamint a nyári
iskolai tábor megszervezése érdekében az önkormányzat megbízásából
tárgyaljanak az erdélyi Csíkmadaras
település képviselőivel és
vezetőségével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 23-27.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
Határozatról értesítés kap:
polgármester
jegyző
Jegyzői Iroda
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

7. napirendi pont
Földmunkagépek vásárlása a Tárnoki Köz-Ért Kft. részére történő bérbe adás céljából
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a Tárnoki Köz-Ért Kft azzal kereste meg a
hivatalt, hogy munkáinak bővülése és jövőbeni tervei miatt megnövekedik a Kft. azon
lehetősége, hogy Tárnok területén földmunkákat végezzen. Olyan kis gépparkra leltek, ami egy
bobcat-et, egy lánctalpas árokásó gépet és ennek szállítójárművét kínálta megvételre 6 MFt +
ÁFA összegért. Az önkormányzat megvásárolná a gépeket, a Kft. pedig bérbe venné havi
80.000 Ft + ÁFA összegért
Dr. Bánovics István: kérdezi, hogy ki fogja karbantartani a gépeket, illetve a szükséges
biztosításokat és anyagi kiadásokat fedezni.
Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy szerződésben rögzítik, hogy a biztosítási díjakat
az önkormányzat fizeti, mint minden gépjárműre, mert flottában olcsóbban megoldható. A
karbantartást a Köz-Ért Kft. végzi.
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Dr. Gergely István: nem támogatja a gépek megvásárlását, nem tudja, hogy milyen állapotban
vannak a gépek, van-e szakvélemény arról, hogy mennyire működőképesek. Az üzemeltetéssel
kapcsolatban szintén vannak kétségei, a gépek javítása sokba kerül, és végzett szakemberek
szükségesek, akik a gépeket kezelik.
Molnár István: válaszában elmondja, hogy a gépek jó állapotúak, 4-5 éves gépekről van szó. A
bobcat-tel a belvízvédelmi szabályozási tervnek a végrehajtását tervezik elvégezni, azokat az
árok mélyítéssel, helyreállítással kapcsolatos munkákat, amiket ásóval, lapáttal ma már
egyetlen településen sem végeznek, mert nem gazdaságos. Elmondja, hogy a lánctalpas
markolót a jövő évben elkezdődő csatornázási munkálatokhoz kívánják megvásárolni.
Amennyiben a tárnoki háztartásoknak csak az egyharmadánál sikerül Kft-nek munkát vállalni
és háztartásonként egy méltányos 30.000 Ft-os áron kiásni az épülettől a vezetékig a csatorna
helyét, ez 30 millió Ft-os bevételt eredményezhet. A Kft. alkalmazásában van ember, aki a
gépek kezeléséhez szükséges nehézgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatót. Amennyiben más kérdés nincs,
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Földmunkagépek vásárlása

HATÁROZAT:
228/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
I.
jóváhagyja, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala 2 db földmunkagépet vásároljon legfeljebb 6 MFt + ÁFA értékben.
II.
A munkagépek beszerzésére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
beruházási előirányzatán (17. melléklet) 7,5 milliót biztosít a dologi kiadások
előirányzat értékpapírban lévő fedezete terhére.
III.
Hozzájárul a földmunkagépek a KÖZ-Ért Kft. részére történő
bérbeadásához havi 80.000-,Ft +Áfa összegben.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:
A határozatról értesítést kap:

Polgármester
2010. decemberi 31.
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Határozatról értesítés kap:
polgármester
jegyző
Jegyzői Iroda

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

8. napirendi pont
Előterjesztés Önkormányzati utak átadásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 10. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy hosszú hónapok egyeztetése során
sikerült egy elvi megállapodásra jutni a közútkezelővel annak tárgyában, hogy mely utak azok,
amelyek átadása szükséges. Ezek közül az egyik legfontosabb a Vadlúd utcai körforgalmat
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érintő útrész. Az utak átadásának összköltsége 1,6 millió Ft, aminek biztonsági tartalék szerepe
van, ha felmerül az átadással kapcsolatban bármilyen illeték. Elmondja, hogy a bizottságok
elfogadásra javasolták. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Utak átadása

HATÁROZAT:
229/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1./ a felsorolt hrsz-ú ingatlanok átadásának ügyében az Érd-Tárnok Vadlúd
utcai körforgalom kialakítása érdekében a jelenleg Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában álló forgalomképtelen területeket
forgalomképessé nyilvánítja.









012 hrsz. Tárnok, Berki út
57 hrsz. Tárnok, Berki út
2682 hrsz. Tárnok, Dózsa Gy. út
2698 hrsz. Tárnok, Dózsa Gy. út
331/3 hrsz. Tárnok, Fő utca /Csak abban az esetben lehetséges, ha a
331/3 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül/
547 hrsz. Tárnok, Marton utca
041 hrsz. Tárnok, Sóskúti út
040 hrsz. Tárnok, Sóskúti út

2./ Átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges utankénti 200.000,- Ft.
-ot azaz Bruttó 1.600.000,- Ft. -ot biztosít az általános tartalék keret
terhére.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés- Műszaki Irodavezető

(9 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a két nappal ezelőtti egyeztetésen,
melyen részt vett a körforgalom építésével kapcsolatos valamennyi szakhatóság, kiderült, hogy
közben megváltoztak a körforgalom építés szabványai és az útépítés szabványai is. Felkérték a
tervezőt, hogy nézze meg, hogy a változások milyen mértékűek és a közútkezelő felé tegye
meg a javaslatot, hogy van-e mód arra, hogy szabvány alóli felmentést kis különbségek esetén
megtegye. A tervező nem rendelkezik semmiféle költségvetési forrással, a NIF Zrt. erre
vonatkozó kasszája kiürült, a közútkezelő ezt nem hajlandó finanszírozni, úgyhogy elvi
megállapodást kötöttek, hogy leteszi az asztalra, hogy a tanulmány elkészítése illetve a közben
lejárt közműengedélyek megkérése mennyibe kerül.

9. Napirendi pont
Előterjesztés a Tárnok, Fő u. 43. szám alatti Művelődési Ház és Könyvtár
közműfejlesztési költségeiről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 11. számú mellékelt tartalmazza)
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Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a pályázattal
kapcsolatban olyan költségek merültek fel, ami a pályázati költségvetésen nem szerepelt.
Azokról a kérdésekről kell dönteni, ami az épület energiaellátását a szolgáltató felé biztosítja.
Az összköltség 1,5 millió Ft. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: TMHK közműfejlesztési költségeinek biztosítása

HATÁROZAT:
230/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok, Fő utca
43. szám alatti Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárral kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
1.) 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 Bruttó 1.578.304,- Ft-ot hagy jóvá a dologi
kiadások előirányzat soron.






A Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. gáz csatlakozási díj: 5m3/h
többletigény esetén: Bruttó 338.904,- Ft
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. villamos csatlakozási díj:
(3X100A)-(3X32A) többletigény esetén: Bruttó 918.000,- Ft
Az ÉTV Kft közműfejlesztési hozzájárulás: (1,2m3/d)-(0,5m3/d)
0.7m3/d ivóvíz többletigény esetén: Bruttó 89.600,- Ft
Az ÉTV Kft közműfejlesztési hozzájárulás: (1,2m3/d)-(0,5m3/d)
0.7m3/d szennyvíz többletigény esetén: Bruttó 121.800,- Ft
Közbeszerzési eljárás költsége: Bruttó 110.000,- Ft

A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építési- Műszaki Iroda vezetője

(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a zárt napirendi pontok előtt tárgyalja a testület a
sürgősséggel kiosztott előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: ügyrendi döntés napirend módosításáról

HATÁROZAT:
231/ 2010. (XI. 18.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Tárnoki KSK által használt sportpálya” előterjesztést a nyílt ülés utolsó
napirendi pontjaként tárgyalja.
(9 igen szavazattal)
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10. napirendi pont
Tárnoki KSK által használt sportpálya
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 12. számú mellékelt tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy az Ifjúsági, Sport és Szabadidő bizottság előtt
volt egy beadvány, ez egy sok-sok évre visszamenő probléma, hogy a sportpályának a Huba
utca felé eső végén nincs megfelelő labdafogó háló. Az elmúlt években napirendi szintűvé vált,
hogy pályát elhagyó labdák egy magánházban landolnak. A lakónak alapvetően nincs
problémája a meccsekkel, azonban elmérgesedett a viszony a lakó és a KSK között, hiszen a
sportolók beugrálnak a kerítésen, volt, amikor kültéri lámpát találtak el. A lakó birtokvédelmi
eljárást is kezdeményezett az önkormányzattal szemben, mert az önkormányzat a pálya
tulajdonosa. Akkor történt egy egyeztetés a KSK vezetőjével, fel kellett mérnie, hogy hogyan
lehetne megszüntetni. A bizottsági kérést nem sikerült a KSK-nak teljesíteni, ezért a testületnek
kellene döntenie a kérdésben. Kérdezi az érintett lakót, hogy kíván-e hozzáfűzni valamit az
elhangzottakhoz.
Lepsényi Attila: elmondja, hogy hetente többször beszállnak a labdák, tavasztól őszig a
veteményt teszi tönkre és a fák ágait töri le gyümölccsel együtt. Hiába kérte a KSK vezetőjét,
Aradi Józsefet, hogy szóljon a sportolónak, hogy ne másszanak be a kerítésen a labdáért, mert
úgyis visszaadja, nem tett eleget ennek a kérésnek.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a hozzászólást. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: KSK által használt sportpálya

HATÁROZAT:
232/ 2010. (XI. 18.)

1. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
605/3 hrsz alatti sportpálya tulajdonosa felszólítja a Tárnoki KSK
sportköri elnökét, Aradi Józsefet, hogy a sportpályát a jövőben
jogszerűen, mások jogainak tiszteletben tartása mellett használják.
2. A Képviselő-testület felszólítja a használót, hogy a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával
- szereltessen fel nagyobb labdafogó hálót a sportpálya lakott
terület felőli kapujához a pálya teljes szélességében
- biztosítson rendezőt, aki gondoskodik arról, hogy a játékosok
magánterületre ne menjenek be
- kössön felelősségbiztosítást az esetlegesen okozott károk
megtérítésének érdekében.
3. A Képviselő-testület felhívja a Tárnoki KSK figyelmét arra, hogy a
pálya jogszerűtlen, másoknak kárt okozó használatával kapcsolatos
felelősség a szerződés alapján őt terheli.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2010. decemberi 31.
Jegyzői Iroda - értesítés

A határozatról értesítést kap:

Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda
(7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal)
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Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a jelzések alapján az új bizottsági tagokkal arra a
megállapodásra jutott, hogy tekintettel arra, hogy az anyagok mennyisége nem változik, a
bizottságok száma pedig csökkent, ezért több időre van szüksége a képviselőknek arra, hogy az
előterjesztéseket át tudják tanulmányozni. Többek kérésére javasolja, hogy a bizottsági üléseket
a testületi ülés előtti keddi, illetve szerdai napra tegyék, hogy a hétfői napot is az anyagok
tanulmányozására tudják fordítani a képviselők.
Elmondja, hogy az ülés elején kimaradt, de most átadja a szót a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének.
Halas Gábor: tájékoztatja a testületet, hogy minden arra kötelezett
vagyonnyilatkozatát rendben leadta, a bizottság ellenőrizte és azt rendben találta.

személy a

A meghívó szerinti 10-11. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön
jegyzőkönyv készült a 13-14. számú mellékletekkel, és 233-234-es számú határozatokkal.

Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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