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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fővel 

határozatképes a testület. Szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

235/ 2010. (XII. 16.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 igen szavazattal )    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 

fogadja el napirendjét: 

 

Polgármesteri beszámoló 

 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

koncepciójának meghatározására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és 

költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) A helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Rendelet-tervezet az ebek mikrochippel történő megjelöléséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Előterjesztés az ivóvíz és csatorna szolgáltatás 2011. évi díjainak 

megállapítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Dél-budai regionális Szennyvízprojekt – Támogatási Szerződés 3. sz. 

módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a tárnoki kisebbségi 

önkormányzatokkal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) A Polgármesteri Hivatal céljainak meghatározása, melyek a 2011. évi 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgálnak 

Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző 

 

11.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervére 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

12.) Partnertelepülési együttműködés kialakítása Csíkmadaras településsel 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Radics Ernő: elmondja, hogy konstruktív ellenzéki szerepet vállalt a két független képviselő, 

viszont a bizottsági ülésen néhány olyan gondolat fogalmazódott meg, ami téves gondolatokat 

ébreszthet azok között, akik a jegyzőkönyvet olvasni fogják. Dr. Gergely Istvánnak volt egy 

olyan tévedése, miszerint az előző képviselő-testület a civil szervezeteknek 200 millió Ft 

támogatást nyújtott, de a tizedét sem nyújtotta az előző önkormányzat. Arra kérem a képviselő 

urat, hogy felkészültebben jelenjen meg a bizottsági ülésen, és téves gondolatokra ösztönző 

nyilatkozatokat ne tegyen. Az előző képviselő-testület tagjaként Dr. Bánovics István egész 

négy éves anyagát kézhez kaphatja, ha elkéri képviselő-társától, és pontos kérdéseket 

fogalmazhat meg a bizottság és annak elnöke felé. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kiegészíti azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén ez a félreértés 

tisztázódott. Arra kéri képviselő-társát, ha bármilyen kérdése van, akkor ő bármikor a 

rendelkezésre áll, így ezek a félreértések elkerülhetők. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy a tegnapi ülésen is kifejtette, és megtárgyalták, hogy volt 

egy elírás. A szám, ami megjelent a beszámolóban is, hogy az önkormányzat nem kötelezően 

ellátandó feladatainak teljes összege közel 200 millió Ft-ot tesz ki, ez egy nagyon nagy összeg, 

ebben benne van a civil szervezetek támogatása is. Azt továbbra is fenntartja, hogy az önként 

vállalt feladatok nagyságrendjét mindenképpen csökkenteni kell. Különben ezért a bakiért 

elnézést kér. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: pontosítja az elhangzottakat, 103 millió Ft az összeg, amit az 

önkormányzat önként vállalt feladatokra fordít. 

Javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Érddel kötendő együttműködési megállapodás 

KMOP-2009-3.3.2 Eu. projekt előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárgy: sürgősségi előterjesztés: Érddel kötendő együttműködési megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

236/ 2010. (XII. 16.)  
 

   

 

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Polgármester 

költségátalányának és jutalmának megállapítása előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Érddel kötendő együttműködési megállapodás KMOP-2009-3.3.2 Eu. 

projekt 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Tárgy: sürgősségi előterjesztés: Polgármester költségátalányának és jutalmának 

megállapítása 

 

HATÁROZAT:    

237/ 2010. (XII. 16.)  
 

   

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy eredeti 7. napirendi ponthoz vendég érkezett, 

ezért javasolja, hogy a polgármesteri beszámoló és a lejárt határozatokról szóló beszámoló 

tárgyalása után 1. napirendi pontként a Helyi Építési Szabályzat módosítását tárgyalja a 

testület.  Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend módosítás 

 

HATÁROZAT:    

238/ 2010. (XII. 16.)  
 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok 

 

HATÁROZAT:    

239/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Polgármester költségátalányának és jutalmának megállapítása 

Előterjesztő: Halas Gábor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

első napirendi pontként az eredeti 7. napirendi pontot tárgyalja. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a 2010. november 11-től 2010. december 9-ig terjedő időszak 

eseményeiről tartott polgármesteri  beszámolót tudomásul veszi. 

b.) A 2010. november 18-tól 2010. december 15-ig terjedő időszak 

lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

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

szabályozási vonal rendezésével kapcsolatban már öt évvel ezelőtt elindított egy eljárást a 

tulajdonos, mert keletkezett egy olyan szabályozási vonal az előző Helyi Építési Szabályzatban 

(továbbiakban: Hész), amely keresztül vágott egy épületet. Ennek a költségét a magánszemély az 

önkormányzatnak befizette és a 2008 végén elinduló Hész módosításba ez bekerült. Elkészült a 

Hész, azonban ezen a tervlapon olyan változások történtek, amely más, szintén tervlapon szereplő 

tulajdonost hátrányosan érintett, aki tiltakozott ezzel kapcsolatban. Ezért ez a tervlap nem került 

elfogadásra, de mivel megállapodás volt a tervlap módosításáról, ezért ezt újra elindították. A 

tervezőnek problémái vannak a területtel, kéri, hogy tájékoztassa a testületet. 

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: elmondja, hogy a mai testületi döntésnek arról kellene szólnia, hogy a 

testület elhatározza a rendezési terv módosítását, ami 2003-2004-ben készült, és egy 2004-es 

rendelettel a Helyi Építési Szabályzat erre a területre elfogadásra került. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy módosításra kerülő rendezési terveket kizárólag az országos jogszabályok, törvények alapján 

lehet készíteni. Két törvény vonatkozik a budapesti agglomeráció térségére, amit be kell tartani 

egy rendezési terv készítése és módosítása során is. Az egyik az országos területrendezési terv, ez 

is tartalmaz számos olyan dolgot, ami ezen a területen problémát jelent. A másik a 2005-ben 

elfogadott agglomerációs törvény, ami szintén problémássá teszi a terület szabályozásának 

módosítását. Véleménye szerint jó, hogy 2002 óta a terület beépítésre szánt területként szerepel a 

tervekben, mert az előbb említett két törvény azt mondja ki, hogy azokat a területeket, amik a 

törvények elfogadása előtt már beépítésre szánt területek voltak, azokat a továbbiakban is így kell 

tekinteni, ez alapján a terület elvileg ma beépíthető. Gyakorlatilag azonban, ha hozzányúlnak a 

tervekhez, akkor a jelenleg hatályos jogszabályokat be kell tartani, így a terület nem beépíthető. 

Részben az országos ökológiai hálózat övezete érinti nagy mértékben a területet. A Duna-Ipoly 

Nemzeti Park igazgatóságának térképe szerint a szántóterület, a tanya, illetve a felette lévő kis 

szántóterületen kívül az egész terület az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik, ami azt 

jelenti hogy azon a területen a jelenlegi területhasználatot megváltoztatni nem szabad. Ezen kívül 

van a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak egy térképe, amiből látszik, hogy a területen három 

hatalmas nyilvántartott régészeti lelőhely van, amin belül az Örökségvédelmi Hatóság elvárása, 

hogy nem szabad hozzányúlni, illetőleg a feltárások hihetetlen költségeket rónak a tulajdonosra, 

továbbá különleges szabályokat elő kellene írni erre a területre. A Főber tervezői, akik az idén 

tavasszal jóváhagyásra került rendezési tervet készítették, mindezt ismerve egy egészen új 

javaslatot tettek a terület szabályozására, ami nem csak a tulajdonosoknak nem tetszett, hanem a 

szakhatóságok is visszautasították. Ők a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságának térképe 

alapján úgy gondolták, hogy legalább az ökológiai hálónak kijelölt vizenyős, rétes területet nem 

kellene átvágni egy úttal, ezért egy egész más szerkezetet találtak ki a területnek. Így nem fogadta 

el egyetlen hatóság sem, illetve az Állami Főépítészi Iroda is alapjaiban elutasította. 2010 

februárjában a képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, hogy az erre a területre vonatkozó 

módosítást leveszi napirendről, tehát a 2010 márciusában elfogadott településrendezési terv 

módosítása ezt a területet nem tartalmazta. Az országos területrendezési tervben még az is 

szerepel, hogy ez a szántóterület, ami az ökológiai hálóból kimaradt, az kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterületként szerepel, amire szintén olyan előírások vonatkoznak, hogy azt nem 

lehet beépíteni. Elmondja még, hogy az árajánlat kérés annyit tartalmazott - ami logikus -, hogy az 

eredeti rendezési tervben a tanya területén keresztül húzott övezeti határvonalat meg kellene 

változtatni úgy, hogy a tanya gazdasági épülete hozzátartozzon a tanya területéhez, és a határ 

megfeleljen a valóságos állapotnak. 
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Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy ha vonalat át kívánnák tenni, akkor a terület szinte 

értéktelenné válik, legalábbis az eredeti elképzelésekhez képest. 

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: válasza, hogy lényegében igen. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy szakmailag hogy ítéli meg, hogy az övezeti 

határvonal, hogy kerülhetett az épületbe. 

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: elmondja, hogy nem az épületben van, hanem az egyik gazdasági 

épületet vágja le, egy út mellett húzta meg a vonalat a tervező. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: érdeklődik, hogy Szabóné Pályi Zsuzsanna el tudna-e követni olyat, 

hogy egy épületet, vagy tulajdont szabályozási vonallal ketté vág. 

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: kétli. 

 

Bökönyi Endre megérkezett. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy van-e rá más mód, hogy a vonal átkerüljön anélkül, 

hogy a területben ilyen változások történjenek. 

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: válasza, hogy nincs rá mód, ha hozzányúlnak, akkor a jelenleg hatályos 

törvényeket be kell tartani. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: véleménye szerint ez elkeserítő. 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy ezen a területen soha nem volt kötelezően feltárandó régészeti 

terület, most több hektár terület be van jelölve. véleménye szerint ez arról szól, hogy a terület 

beépítését megakadályozzák. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy valóban olyan változások történtek, amik ezt a 

területet hátrányosan érintik, és valóban nem volt ott korábban régészeti ásatási terület. 

Összefoglalva, ha most változatlanul hagyják, akkor a terület az eredeti felhasználása szerint 

használható, viszont egy ottani tulajdonosnak komoly kára keletkezik, mert 2003-ban egy 

tervezési vonalat keresztül húztak egy ingatlanon. Tájékoztatja a testületet, hogy ebben dönteni a 

testületnek akkor kell, amikor a tervező elvégezte a feladatát, de már most lehet látni, hogy ez 

milyen eredménnyel fog járni.  

 

Szabóné Pályi Zsuzsanna: Radics Ernő felvetésére válaszolva elmondja, hogy az eredeti 2003-ban 

elkészített terven is szerepelt egy régészeti terület, azóta három lett belőle.  

Javasolja, hogy hozza meg a testület az előterjesztés szerinti döntést, próbálják meg. El kellene 

küldeni az előzetes véleménykérő leveleket és össze kellene hívni a Földhivatallal, 

Örökségvédelmi Hivatallal, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, Környezetvédelmi 

Felügyelőséggel és az állami főépítésszel egy egyeztetést, akiknél biztos, hogy megakad az ügy. 

Meg kell próbálni azzal érvelni, hogy ez régóta beépítésre szánt területként szerepel Tárnok 

terveiben. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri a Műszaki Irodát, hogy a partnerekkel kezdeményezzenek 

tárgyalást. Amennyiben más kérdés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítás 

 

HATÁROZAT:    

240/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítás 

 

HATÁROZAT:    

241/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójának 

meghatározására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és 

elfogadásra javasolták. Tájékoztatja a testületet, hogy megérkezett az auditáló könyvvizsgáló 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal módosítani kívánja a 

Tárnok, 090/4-24 hrsz-ú területre vonatkozólag a 4/2010.(III.29.) rendelettel 

elfogadott Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási tervet. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

A határozat végrehajtását végzi: 

Építés-Műszaki Iroda 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert  

 

a.) A  HÉSZ testületi döntésnek megfelelő módosítás elkészíttetésére, a 

szakhatósági      

      egyeztetések  lefolytatására 

b.) Az egyeztetett HÉSZ  Képviselő-testület elé terjesztésére, az utolsó 

beérkezett  

  szakhatósági állásfoglalást követő 30 napon belül 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2/a   - 2010. december 24.  HÉSZ tervezési szerződés kötés 

                 2/b.  – a szakhatósági állásfoglalások beérkezését követő 30 nap 

 

A határozat végrehajtását végzi: 

Építés-Műszaki Iroda 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Építés-Műszaki Iroda vezetője 
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cég véleménye, mely szerint a koncepciót szabályosnak találta, és elfogadásra javasolta. 

Elmondja, hogy egy javítást kellett eszközölni a koncepcióban, mégpedig, hogy a kisebbségi 

önkormányzatok részére adott támogatás 210.000 Ft, az „e” betű törlésre került. A kisebbségi 

önkormányzatok megtárgyalták a koncepciót és elfogadásra javasolták. 

 

Radics Ernő: kérdezi, hogy a Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság módosító 

javaslatai bekerültek-e a koncepcióba. 

 

Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy a bizottság javaslatáról a költségvetés 

készítésekor fog dönteni a testület, a koncepcióba nem tudják beletenni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs szavazásra bocsátja a koncepció 

elfogadását. 

 

  

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Költségvetési koncepció 

 

HATÁROZAT:    

242/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tárnok Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

9. Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepciójáról  szóló előterjesztést.  

10. A 2010. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések az 

alábbiak: 

a. Működési kiadások racionalizálása, a gazdálkodási és a 

kiszolgáló feladatok centralizálása 

b. A kötelező és a nem kötelező feladatok felülvizsgálata. 

c. A szociális támogatások szinten tartása. 

d. A civil és sport szervezetek támogatásának szinten tartása. 

 

11. A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a 

következőket: 

a. Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek 

megfelelő működési kiadások tervezését. 

b. A feladatellátás és a gazdálkodás ésszerűsítését, a szükséges 

szervezeti, intézményi változtatások megvalósítását. 

c. Tárnok  a közterületeinek rendezettségét.  

d. Az önkormányzat és intézményeinek tulajdonában álló 

épületek és építmények folyamatos, ütemezett állagmegóvó 

karbantartását, korszerűsítő felújítását. 

12. A 2011. évi működési kiadások tervezési szempontjait az alábbiak 

szerint határozza  meg 

 a. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal által ellátott 

feladatok előirányzat igényét ún. nulla alapú költségvetés tervezéssel 

határozza meg.  Az intézmények működési kiadási főösszege nem 

haladhatja meg a 2010. évi előirányzatot. 

 b. A személyi juttatások előirányzatának tervezése a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelően történik korrigálva a 2011. évi 

esetleges törvényi változásokkal. 
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(8 igen szavazattal)    

 

 

 

3. napirendi pont 

Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a költségvetési módosítás mindazokat a 

döntéseket tartalmazza, amit eddig a képviselő-testület az előző módosítást követően az elmúlt 

negyedévben elfogadott. Tájékoztatja a testületet, hogy két módosító javaslat érkezett, az egyik 

helyre tesz egy számszaki tévedést, amiben a folyószámla hitelfelvételi összeg határát 2,5 %-ra 

emeli a bevételi főösszeg arányában, elszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület felé. A 

másik javaslat pedig arról szól, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola személyi juttatások 

előirányzatára 1 millió Ft-ot hagyjon jóvá a testület az általános tartalékkeret terhére, ez az az 

összeg, ami az egyik korábbi iskolaigazgató jogos munkabér tartozása.  

Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a módosító 

javaslatokat. 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Módosító javaslat - költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

243/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

5. A kisebbségi önkormányzatok részére az alábbi támogatási 

összegeket biztosítja: 

a. Szlovák kisebbségi önkormányzat: 210.000,- Ft 

b. Cigány kisebbségi önkormányzat: 210.000,- Ft 

 

6. Kötelezettséget vállal arra, hogy a konkrét költségvetési 

keretszámok megismerését követően rendelkezésre álló bevételek 

figyelembevételével a 2011. évi költségvetésében biztosítja az 

előterjesztésben bemutatott önkormányzati és intézményi fejlesztésre, 

felújításra, karbantartásra szükséges kiadások forrását, az intézményi 

szolgáltatási színvonalát a nehezedő gazdasági körülmények között is  

fenntartja. 

 

Határozatról értesítést kap: Polgármester, 

 Jegyző, 

 Helyi kisebbségi önkormányzatok, 

 Intézményvezetők,  

 Szakirodák vezetői, 

 

 

A Tárnok Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés 

módosításáról rendelet-tervezetet, az alábbiak szerint módosítja: 
 

A „R” az alábbi 2.§-sal egészül ki, egyidejűleg a 2. § számozása 

értelemszerűen 3.§-ra módosul. 
 

2.§ A „R” 17.§ (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

b.) likviditási hitelfelvételben való döntési jogot a Képviselő-testület a 

bevételi főösszeg 2,5 %-ának erejéig a Polgármester részére biztosítja, a 

soron következő Képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség 

mellett. 
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Módosító javaslat - költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

244/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

245/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

A Tárnok Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola személyi juttatások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot 

hagy jóvá az általános tartalékkeret terhére. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 

intézkedjen az összeg előirányzatosításáról. 

 

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Intézményvezető, Polgármester 

Végrehajtást végzi: Intézményvezető, Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 

Határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézményvezető 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az iskola üzemeltetésében lévő IME 408 Peugeot ebédszállító 

gépkocsit 2011. január 1-jétől üzemeltetésre átadja a Tárnoki Köz-ért Kft. 

részére. Az iskola költségvetésében tervezett gépkocsivezető éves 

munkabérét, és a gépkocsi üzemeltetéséhez biztosított éves üzemanyag 

költséget a Köz-ért Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 

biztosítja. 2011. évben a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2010. évben 

jóváhagyott összeg 1/12 része fizethető ki havonta a Kft. részére. (30.000,-

Ft/hó, 111.000,-Ft/hó összesen: 141.000,-Ft/hó) 
  

Felelős: Polgármester 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 

Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 

Határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi iroda 

Intézményvezetők 
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Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 
 

 

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010. (II.18) számú 

rendeletének módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-

testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 12/2010.(XII. 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.) 

 

 

 

 

4. napirendi pont 

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát, amennyiben kérdés nincs, 

szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 
 

 

 

Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 

szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 13/2010.(XII. 17.) számú rendelet: 

 

Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 

szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

RENDELET 

RENDELET 
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5. napirendi pont 

A helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy minden évben egy 

alkalommal biztosan van módja a képviselő-testületnek az adórendelet áttekintésére, 

változtatására. Ebben az előterjesztésben a 2010. évihez képest egyetlen változás található, a 

kommunális adómentesség határát 60. életévről 65. életévre tervezi megváltoztatni. Hozzáteszi, 

hogy folyamatosan változik a nyugdíjkorhatár, illetve a lehető leginkább törekedni kell arra, 

hogy a közös teherviselés megvalósuljon. Folyamatos dilemma minden adórendelet 

módosításnál az, hogy költségvetési kérdésekben szociális kérdéseket kell tárgyalni, ez 

kibékíthetetlen ellentéteket szül, mert miközben az emberekre jutó terheket illik reálissá, 

optimálissá tenni, eközben a társadalom gazdasági helyzetét tekintve szükség van a 

kedvezményekre is. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Radics Ernő: tisztában van vele, hogy alapos vizsgálaton esett át a rendelet, de felhívja a 

figyelmet a két éve húzódó gazdasági válságra, ezért kérdezi, hogy 2011-es évben van-e mód 

még egyszer napirendre venni az adórendelet módosítását. 

 

Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy szigorítást nem lehet év közben behozni, 

kedvezményeket lehet visszahozni, de az a költségvetési egyensúlyt felboríthatja, mert ezzel az 

adórendelettel számolják ki a költségvetést. Mindennemű csökkentés bevételkiesést jelent, amit 

máshonnan kell pótolni a képviselő-testületnek. A költségvetés elkészítésekor ezzel a bevétellel 

fog számolni az önkormányzat. 

 

Dr. Gergely István: felolvassa, hogy építményadónál, ha külterületen van az építmény és nem 

lakás céljára szolgál, akkor az adó mértéke 500 Ft/m2 azzal a megkötéssel, hogy nagyobb, mint 

12 m2 és az illető a 65. életévét nem töltötte be. Kérdezi, hogy a hegyen, ami nem lakás céljára 

épített présház stb. az ezzel az adóval sújtandó-e. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy igen, ez 1998 óta változatlan. 

 

Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy a módosítás csak arról szól, hogy eddig az adómentesség 

korhatára 60. év volt, más módosítás nincs az adórendeletben. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a rendelet 

elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 
 

 

 

A helyi adókról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 14/2010.(XII. 17.) számú rendelet: 

 

A helyi adókról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

RENDELET 
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6. napirendi pont 

Rendelet-tervezet az ebek mikrochippel történő megjelöléséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy 2010. július 

1-jétől fogva már nem lehetne kutyákat eladni, vagy ajándékozni, ha nincs elektronikus 

azonosítóval ellátva. A társadalmi igény folyamatos Tárnokon is, hogy a kulturált ebtartás, és a 

kóbor kutyák számának visszaszorítása kapcsán lépjenek. Van most egy lehetőség, hogy egy 

rendelettel tudnák szabályozni azt, hogy felzárkózzanak azokhoz a településekhez, akik ezekkel 

a célokkal egyetértenek. Ráadásul az Állatorvosi Kamara és az állatorvosokkal történt 

egyeztetés kapcsán egy olcsóbb egyéni azonosításra nyílik lehetőség. 

 

Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy eddig 2.000 Ft volt a rendszerbe rögzítés és 3-4.000 Ft 

között mozgott a chip beültetés, most ez 1.500 Ft lesz. Tájékoztatásul elmondja még, hogy 

megérkezett a Kamarától az aláírt szerződés, így zöld utat kapott a rendszer. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 
 

 

 

Az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta 

a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 15/2010.(XII. 17.) számú rendelet: 

 

Az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 4. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés az ivóvíz és csatorna szolgáltatás 2011. évi díjainak megállapítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy nem udvariatlanságból nincs jelen 

a szolgáltató képviselője, de több időpont közül kellett választania, hiszen mindenhol testületi 

ülések vannak, ezért abban állapodtak meg, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén jelenik meg. A 

felmerült kérdéseket megtárgyalták vele. Elmondja, hogy bármikor, ha bármelyik képviselő 

úgy gondolja, hogy a bérleti díj számítással kapcsolatban szeretne információt kapni, a 

szolgáltató nyitott rá, és ha igény van rá, megszervezi az egyeztetést. Kéri, hogy akinek kérdése 

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

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 

RENDELET 

RENDELET 
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Az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló, módosított 41/2007. 

(XII.21.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a 

képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 16/2010.(XII. 17.) számú rendelet: 

 

Az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló, módosított 41/2007. 

(XII.21.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet az 5. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

8. napirendi pont 

Dél-budai regionális Szennyvízprojekt – Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy foglalja össze az előterjesztés 

tartalmát. 

 

Dr. Simon Mária: elmondja, hogy ez még a konzorciumi megállapodás keretében fizetendő 

pénz. Ha nem hagyja jóvá a szerződést a képviselő-testület, akkor ezt az összeget ki kell 

fizetnie Tárnok Nagyközség Önkormányzatának, ha jóváhagyja, akkor a lehívott összeget 

támogatásként könyvelik el az önkormányzat részére. Egyeztettek a többi önkormányzattal, ez 

pénzügyi kötelezettséggel nem jár az önkormányzat részére, nem kell plusz költséget 

hozzátenni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: hozzáfűzi, hogy olyan jogszabályi változások miatti 

adminisztratív döntés ez, ami helyre tesz egy régi problémát. Amennyiben kérdés nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Dél-budai regionális Szennyvízprojekt 

 

HATÁROZAT:    

246/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

9. napirendi pont 

 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-

Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program 

Támogatási Szerződés 3. számú módosítását jóváhagyja. 
  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 Határozat végrehajtását végzi:  

Építés-Műszaki Iroda 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Építés-Műszaki Irodavezető 
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Együttműködési megállapodás megkötése a tárnoki kisebbségi önkormányzatokkal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a kisebbségi 

önkormányzatok jóváhagyták az együttműködési megállapodást. 

 

Radics Ernő: javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzatok az éves tevékenységüket 

ismertessék a testülettel, mert így tudnak összehangoltan, talán több eredményt elérni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Együttműködési megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

247/A/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Együttműködési megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

247/B/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

10. napirendi pont 

 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Tárnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő  - a határozat 

mellékletét képező – együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Határidő: 2010. december 31.  (szerződés megkötésére) 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda  
 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Kisebbségi Önkormányzatok elnökei 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét 

képező – együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Határidő: 2010. december 31.  (szerződés megkötésére) 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda  
 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Kisebbségi Önkormányzatok elnökei 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Jegyzői Iroda  
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A Polgármesteri Hivatal céljainak meghatározása, melyek a 2011. évi 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgálnak 

Előterjesztő: dr. Simon Mária jegyző 

 

(Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van, 

tegye fel. 

 

Radics Ernő: kérdezi, hogy a bizottságok módosító, illetve kiegészítő javaslatai benne vannak-e az 

előterjesztésben. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy nem volt módosító javaslat a bizottságok részéről, ha lett volna 

igény, beépítette volna. Ezeket a teljesítménycélokat a jegyző állítja össze jogszabályok alapján, 

ezek olyan teljesítmény célkitűzések, amiket a testület jóváhagy a jegyző részére és a jegyző 

osztja ki a hivatali dolgozók felé. 

 

Bökönyi Endre: hozzáteszi, hogy határozatot nem hozott a bizottság. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a bizottság által megfogalmazott javaslatok lehet, 

hogy a következő teljesítménycélok közé beilleszthetők. Amennyiben más kérdés nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal céljai 

 

HATÁROZAT:    

248/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervére 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést.  

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási Bizottságnak volt egy kiegészítő 

javaslata, amit kér, hogy ne fogadjon el a testület. Ő maga figyelembe fogja venni, de nem a 

februári, hanem a márciusi ülésre hozná be az óvodák nyári zárva tartását. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat a 

határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 

 

Határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Irodavezetők 
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Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben a bizottság elnöke számára elfogadható, akkor nem 

teszi fel szavazásra a javaslatot. 

 

Hegedűs Márta: jelzi, hogy neki megfelel így. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkaterve 

 

HATÁROZAT:    

249/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

(8 igen szavazattal)    

 

 

 

 

12. napirendi pont 

Partnertelepülési együttműködés kialakítása Csíkmadaras településsel 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Beszámol róla, hogy a 

csíkmadarasi látogatás alkalmával az ottani polgármesterrel és alpolgármesterrel kötetlen szakmai 

megbeszélést folytattak. Elmondja, hogy pozitívan fogadták a megkeresést, és ennek a további 

lépéseiről kellene határoznia a testületnek. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Partnertelepülési együttműködés - Csíkmadaras 

 

HATÁROZAT:    

250/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 

mellékletét képező – 2011. évi I. féléves munkatervét elfogadja. 

 

A határozatról értesítést kapnak az SZMSZ-ben meghatározottak, valamint 

az érintettek. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szolnoki 

Gábor polgármestert, hogy a megkezdett partnertelepülési tárgyalásokat az 

együttműködési megállapodás megkötése érdekében folytassa le 

Csíkmadaras polgármesterével és képviselő-testületével  és a megállapodás 

tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2010.  április 30. 

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda 

 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Jegyzői Iroda 
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13. napirendi pont 

Érddel kötendő együttműködési megállapodás KMOP-2009-3.3.2 Eu. projekt 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 15. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a szeméttelep 

rekultivációjával kapcsolatban Érddel közös konzorciumban pályáztak. A rekultivációra 

kötelezett Érd, mert ő volt a szeméttelep gyakorlati működtetője, területileg pedig Tárnok 

területén van. Pályázni azonban csak annak lehet, akinek a területén van, ezért Tárnok a 

pályázattal kapcsolatos költségeket megelőlegezte azzal a feltétellel, hogy ha a pályázat 

eredményes lesz, akkor Érd megtéríti, 10 millió Ft már átutalásra került. A pályázat 

eredményes elbírálásra került, így két héttel ezelőtt a 100 millió Ft-ot tartalmazó támogatási 

szerződés aláírásra került, és a rekultiváció a jövő évben megkezdődhet. Egy megállapodás 

megkötése van hátra, melynek pontosításait a határozati javaslat tartalmazza. Elmondja, hogy a 

pályázat kapcsán figyelő-kutak kerülnek kiépítésre, melyeket évente rendszeresen ellenőriztetni 

kell, mintákat kell venni, amiket be kell vizsgáltatni. Ez a költség a jövőben Érdet terheli, de a 

megállapodásban egy konkrét mai összeget jelöltek meg, azonban Tárnok az inflációval növelt 

költséget kívánja beletenni a megállapodásba. Illetve kikerül a szerződésből az a mondat, 

melyben Érd kijelenti, hogy az utógondozásra és a fenntartásra vonatkozó további 

kötelezettséget nem vállal. 

 

Bökönyi Endre: kérdezi, hogy az inflációval növelt költség kifejezés helyett nem lenne-e 

megfelelőbb a tényleges költség kifejezés. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a határozati javaslat szerint minden előre nem 

látható költség viseléséről a felek további megállapodást kötnek. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Érddel kötendő együttműködési megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

251/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal)    

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tárnok 

Nagyközség Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között a KMOP-2009-3.3.2 kódszámú Európai Uniós projekt 

lebonyolításához szükséges önerő biztosítása tekintetében 2010. november 

9-én kötött együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében az 

utógondozásra és a fenntartási időszakra vonatkozóan, valamint a beruházás 

teljes összegének végrehajtásához szükséges további fedezetről szóló külön 

megállapodást az alábbi feltételekkel elfogadja. 
 

- a megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy az a terület 

utógondozására, figyelő-kutak üzemeltetésére vonatkozik, valamint 

- minden egyéb, jelenleg előre nem látható költség viseléséről a felek 

további megállapodást kötnek és 

- kerüljenek ki belőle az alábbi mondatok: 

„Ezzel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiváltja a 

fenntartással kapcsolatos további terheket. Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kijelenti, hogy az utógondozásra és a fenntartásra 

vonatkozóan további kötelezettséget nem vállal.” 
 

Határidő: közlésre 2010. december 31.  

Felelős: polgármester 
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14. napirendi pont 

Polgármester költségátalányának és jutalmának megállapítása 

Előterjesztő: Halas Gábor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

(Az előterjesztést a 16. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán nem kíván 

részt venni, de megjegyzi a költségátalánnyal kapcsolatban, hogy egy olyan változtatást 

eszközöltek, hogy szerette volna, ha számlánkénti elszámolás történik, azonban kiderült, hogy 

teljesen rendezetlen az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás, ezért jegyző asszonnyal és a 

pénzügyi irodával való egyeztetés után úgy döntött, hogy ismét átalány kerüljön megállapításra. 

 

Szolnoki Gábor polgármester elhagyja az üléstermet. 

 

Radics Ernő: előadja az előterjesztést, kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel. 

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy mi volt az az alapelv, ami alapján a költségátalány összege 

meghatározásra került. Elmondja, hogy egyébként egyetért azzal, hogy ne számla szerinti 

elszámolás legyen. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy a törvény kimondja, hogy, ha a polgármester kéri a 

költségátalány megállapítását, akkor a testületnek erről döntenie kell. A testület 9000 fős település 

esetén a költségátalányt az illetmény 20 és 30 %-a között állapíthatja meg. Polgármester úr részére 

az előző 4 évben is a 30 % volt megállapítva, azt kérte, hogy maradjon továbbra is ez az összeg. 

Elmondja még, hogy a költségvetésben ennek a fedezete rendelkezésre áll. Ez volt az alapja, hogy 

fenntartották az előző költségátalány nagyságát. 

 

Radics Ernő: amennyiben más kérdés nincs szavazásra bocsátja a polgármester költségátalányának 

megállapításáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Polgármester költségátalány 

 

HATÁROZAT:    

252/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy az előterjesztés másik pontja a polgármester jutalmának 

megállapítása. Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt ciklus utolsó két évében a polgármester úr 

munkáját anyagai megbecsüléssel nem jutalmazták. Az elmúlt két év munkájának értékeléseként 

tett javaslatot három havi jutalom (bruttó 1.449.375,- Ft) megállapítására. Kéri, hogy akinek 

kérdése van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolnoki Gábor 

Károly polgármester költségátalányát 2010. december 1. napi hatállyal 

illetményének 30 %-ában, azaz havi 144.940,- Ft összegben állapítja meg. 

 

Határozatról értesítést kap: 

 

5. Polgármester 

6. Jegyző 

7. Jegyzői Iroda 

8. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Polgármester jutalom 

 

HATÁROZAT:    

253/ 2010. (XII. 16.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester visszajött. 

 

Radics Ernő: tájékoztatja a polgármestert, hogy a képviselő-testület mindkét határozatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy Molnár István egy előterjesztést 

juttatott el hozzá, ami most nem került napirendre, de mindenképpen foglalkozni kell a kérdéssel. 

Január 1-jétől megváltozik a közmunka program, ami azt jelenti, hogy a közmunkások 

alkalmazása az átmeneti időszakban nincs finanszírozva, azonban az önkormányzat valamennyi 

intézménye és a Kft. is megtalálta azokat az embereket, akik közmunkásként nagyon nagy 

segítségére voltak. Egyeztetéseket követően a testültnek dönteni kell a kérdésben. 

 

Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy a közcélúak kiestek ugyan, de közmunkára ítéltek jönni 

fognak, akik segítséget nyújtanak a Kft.-nek a feladatok elvégzésében. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja még, hogy úgy érzi és a hozzá érkező jelzések alapján is 

úgy látja, hogy egy ütőképes képviselő-testület alakult. Megemlíti, hogy az elmúlt hetekben 

Hegedűs Márta vezetésével majdnem minden képviselő fizikailag is részt vett abban, hogy a 

Babtista Szeretetszolgálattól érkező 17 raklapnyi élelmiszer kihordásra kerüljön, valamint, hogy a 

nyugdíjasoknak a képviselő-testület által évek óta megszavazott ajándékcsomag becsomagolásra 

és kiszállításra kerüljön. A képviselői feladatoknak csak kisebbik része a bizottsági üléseken és 

testületi üléseken való részvétel, nagyobbik része pedig sok-sok olyan dolog, amiben a képviselők 

az elmúlt ciklusban is egyébként nagyon jól hozták a formájukat. Szeretné, ha ez továbbra is így 

maradna és tényleg olyan képviselőket látnának az emberek Tárnokon, akik a munkájukon, 

kötelességükön, esküjükön felül minden lehető dologban részt vesznek, ami a társadalom számára 

pozitív. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

A Képviselő-testület Szolnoki Gábor polgármester részére, az elmúlt 2 éves 

munkájának elismeréseként 3 havi illetményének és ezek járulékának 

(összesen 1.449.375,- Ft + járulék) megfelelő összegű jutalmat állapít meg az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkeretének terhére. 
 

Határozatról értesítést kap: 
 

1. Polgármester 

2. Jegyző 

3. Jegyzői Iroda 

4. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 

 


