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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fővel határozatképes a testület.
Rozbora Andor, az Ügyrendi, összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző
bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy valamennyi képviselő leadta a
vagyonnyilatkozatát és a bizottság azt rendben találta.
Polgármester: szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend

HATÁROZAT:
6/ 2010. (II. 11.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet
módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Előterjesztés Önkormányzati utak átadásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2009. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7) Döntés a TSP Összefogás Közalapítvány megszüntetéséről (később kerül
kiosztásra)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Előterjesztés a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásával
kapcsolatos javaslatról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretén belül
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Előterjesztés a Mesevár Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

12.) Javaslat faültetésre
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
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11.) Előterjesztés a Mesevár Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
12.) Javaslat faültetésre
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
13.) a Tárnoki Köz-Ért kft. földhaszonbérleti szerződése (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
14.) Javaslat Kommunikációs Infrastruktúra építésére (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
15.) Javaslat a „Tárnokért” díj adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(11 igen szavazattal)
Polgármester: sürgősséggel három előterjesztést javasol megtárgyalni. Egyenként szavazásra
bocsátja a sürgősségi előterjesztések napirendre való felvételét.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: + napirend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
7/ 2010. (II. 11.)

Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács
tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: + napirend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
8/ 2010. (II. 11.)

„Tárnokhír” kiadási és terjesztési feladatai
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: + napirend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
9/ 2010. (II. 11.)

Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetési kérdések
rendezésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
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Polgármester: javasolja, hogy a „Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetési
kérdések rendezésére” előterjesztést zártan tárgyalja a testület, szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt napirend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot zártan tárgyalja:
10/ 2010. (II. 11.)

Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetési kérdések
rendezésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
Polgármester: szavazásra bocsátja együttesen a napirendet.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend együtt

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

11/ 2010. (II. 11.)
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet
módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Előterjesztés Önkormányzati utak átadásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2009. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7) Döntés a TSP Összefogás Közalapítvány megszüntetéséről (később kerül
kiosztásra)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

8)
Javaslat
Tárnok
Nagyközség
Közfoglalkoztatási terv elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

Önkormányzat

2010.5

évi

8) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Előterjesztés a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásával
kapcsolatos javaslatról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretén belül
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Előterjesztés a Mesevár Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
12.) Javaslat faültetésre
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
13.) a Tárnoki Köz-Ért kft. földhaszonbérleti szerződése (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
14.) Javaslat Kommunikációs Infrastruktúra építésére (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
15.) Javaslat a „Tárnokért” díj adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
16.) Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács
tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
17.) „Tárnokhír” kiadási és terjesztési feladatai
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
18.) Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetési kérdések
rendezésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(11 igen szavazattal)

Radics Ernő megérkezett.
Polgármester: elmondja, hogy kiosztott egy levelet a testület tagjainak, melyben az M7
Ingatlanfejlesztő Kft a Hész módosítással kapcsolatban azt a kérdést fogalmazza meg, hogy
tekintsen el a testület a tervezett módosításától az ő területüket érintő tervlap tekintetében
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
(A táblázatokat a 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák)
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Polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel.
Syposs Gyuláné: kéri, hogy részletezze a beszámolót.
Polgármester: ismerteti a beszámoló tartalmát.
Aradi József: 24 órás orvosi ügyelettel kapcsolatban kérdezi, hogy milyen tárgyalásokat folytattak,
mert a nagy hóesésben nem jöttek ki. Ha tárnoki orvosokból lenne ügyelet ez nem fordulna elő.
Polgármester: megköszöni a jelzést, de döntött a testület, hogy az orvosi ügyeletet térségi szinten
megpályáztatja, a pályáztatás megtörtént.
Pusztafi Lászlóné: tájékoztatja, hogy az Uniós csatlakozás óta a 24 órás ügyeletet mindig Érd látta
el, a helyi orvosok nem kötelesek ellátni, nincs is helyi ügyelet.
Polgármester: kéri Aradi Józsefet, hogy az ilyen jellegű problémáit juttassa el Pusztafi Lászlóné
részére.
Aradi József: a rendőrséggel kapcsolatban megjegyzi, hogy hétvégén több rendőr kellene.
Polgármester: válaszában elmondja, hogy a létszám 6-ról 10 főre emelkedett. Tisztában van vele,
hogy több kellene, de ez pénzügyi kérdés is, megköszöni az észrevételt.
Rozbora Andor: kérdezi, hogy áll a „majomsziget” kérdése.
Pátrovits Zsolt: válaszában elmondja, hogy földhivatali záradékolás alatt van az anyag.
Polgármester: amennyiben más kérdés nincs szavazásra bocsátja határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt

HATÁROZAT:
12/ 2010. (II. 11.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2009. december 13-tól 2010. február 3-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) a 2009. december 17-től 2010. február 10-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(12 igen szavazattal)

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság egy adminisztratív okból nem
tudta megtárgyalni az előterjesztést, így le fogja venni napirendről, de amennyiben bárkinek
kérdése van tegye fel. Kéri a jegyzőt, hogy adjon egy rövid tájékoztatót.
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Dr. Simon Mária: elmondja, hogy szűkített költségvetést sikerült összeállítani, a bevételi
oldalon a tavalyihoz képest 30 millió Ft-tal kevesebb került betervezésre. Úgy állt össze a
költségvetés, hogy arra összpontosítottak, hogy ami kötelező feladat, azok kerüljenek bele.
Valamennyi intézménynél csökkentésre kerül a költségvetés, az intézményvezetők 4:1
arányban támogatták a rendelet-tervezetet, de meg vannak az észrevételeik, azt az ígéretet
kapták, hogy erre a zárszámadáskor visszatérnek, addig a működésüket nem veszélyezteti.
Felhívja a testület figyelmét, hogy az általános tartalék vésztartalék, nem az a költség, amit fel
tudnak osztani különböző fel nem vállalt feladatokra, ez arra kell, hogy ha bármelyik
intézménynél szükség van költségvetés kiegészítésre. Elmondja még, hogy megállapodtak a
Művelődési Ház vezetőjével, hogy a hétfői testületi ülésre hoz egy táblázatot a tervezett
programokról és azok várható költségeiről.
Aradi József: kérdezi, hogy amennyiben a zárszámadás pozitív, akkor a felmerülő igényekre
lehet-e forrást találni.
Polgármester: válasza, hogy tavalyi évben is akkor tudott a testület plusz támogatást adni akár
intézménynek, akár civil szervezetnek, amikor a zárszámadás kimutatta, hogy zártuk az előző
évet.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy az Oktatási Bizottság is megtárgyalta az intézmények
költségvetését és fájó szívvel vették tudomásul, hogy megkurtításra került a költségvetés.
találtak olyan tételt, ami nem szerepel benne, de szükséges tervezni, ezt csak a tartalékkeret
terhére lehetett tenni. Valamint szóba került, hogy a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásánál
figyelembe kell venni, hogy melyik intézménybe milyen munkaerő hiányzik.
Polgármester: elmondja, hogy már most is vannak az intézményekben közcélú munkások, és
jegyző asszony a továbbiakban is tekintettel lesz az intézményekre.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy amennyiben elfogadja az Oktatási Bizottság
módosító javaslatát, akkor a hétfői ülésre átvezeti.
Pécsvári László: kérdezi, hogy a rehabilitációs adó mit takar.
Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy minden 20 főnél többet foglalkoztató
munkáltatónak 20 főnként kellene egy 50 %-os munkaképességű személyt foglalkoztatnia,
akkor nem kellene fizetni ezt az adót. Ez az adó tavaly 177.000 ft/fő volt, idén 945.000 Ft/fő.
Pécsvári László: következő kérdése, hogy az állományba nem tartozók alatt milyen költségek
vannak.
Dr. Simon Mária: válasza, hogy ebből 28 millió Ft a közcélú foglalkoztatottak munkabére, ez a
bevételi oldalon is megjelenik, mert 90 %-os rá az állami támogatás. Ezen a soron van még a
megbízási díj, a szakértők díja, valamint a sport és a szociális ösztöndíj is.
Pécsvári László: megköszöni a válaszokat. Javasolja a bevételek növelése érdekében, hogy a
Tárnokhír ne legyen ingyenes.
Polgármester: jelzi, hogy lenne lakossági észrevétel, megadja a szót.
Sárosi Tamás: elmondja, hogy megnézte a 2010. évi költségvetést, kéri a testületet, hogy a
lelkiismeretére alapozva hozzon döntést. Több észrevétele van, egyrészt, hogy nincs félretéve
pénz iskola felújításra, Polgármesteri Hivatal költségvetésében 4,5 millió Ft van tervezve
irodaszerre, sokallja az összeget, valamint, hogy a Polgármesteri Hivatal szakkönyvek, szakmai
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anyagok beszerzésére több pénzt kap, mint az általános iskola. A következő: kommunikációs
szolgáltatások vétele 50 millió Ft, ebből 14,7 millió ami az egyéb kategóriában van. Javasolja
még, hogy az önkormányzati rendeletek legyenek hozzáférhetők a könyvtárban.
Dr. Simon Mária: kérdezi, hogy hol látja az 50 milliót kommunikációs szolgáltatásra, mert
12.650.000 Ft van a költségvetésben.
Sárosi Tamás: igazat ad, elnézte a sort.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy ebben az összegben benne van az informatikai szolgáltatás
az összes intézményre nézve, ami a hivatalnál kerül tervezésre. Benne van a Sio-digit, aki a
szervert tartja fenn, valamint a pénzügyi-könyvelési program díja.
Polgármester: tájékoztatja, hogy az iskolával kapcsolatban egy komplett energetikai
korszerűsítési pályázat kidolgozása folyik, ami a teljes fűtéskorszerűsítést, a nyílászárók
cseréjét, homlokzat-felújítást, tetőszigetelést érinti.
Dr. Simon Mária: az irodaszerköltség kapcsán tájékoztatja, hogy a Polgármesteri Hivatal
hatóság. Hatósági tevékenységet lát el, ami azt jelenti, hogy levelezéseket folytat ügyfelekkel
tértivevénnyel, borítékkal, rengeteg papírral, lehet, hogy egy cégnél nincs szükség annyi
papírra, de itt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény alapján kötelezően válaszolni kell, tájékoztatni kell az ügyfeleket.
Elmondja még, hogy ami előttük van az egy szűkített működési költségvetés, ami a működést
biztosítja az önkormányzat részére. Minden más fejlesztési igényt akkor tud teljesíteni a
képviselő-testület, ha nem nullás, hanem mínuszos költségvetéssel tervez.
Polgármester: az iskolával kapcsolatban elmondja még, hogy az önkormányzat kb. 120 millió
Ft-ot ad a saját bevételeiből az iskolának, azért, hogy működhessen. Legnagyobb támogatásban
az iskolába járó gyermekek szülei részesülnek, hozzáteszi, hogy ilyen színvonalon. Kéri
képviselő-társait, hogy Sárosi Úr javaslatait, gondolatait fontolják meg és úgy döntsenek,
ahogy az esküjük szerint elvárható, megfelelő körültekintéssel.
Radics Ernő: megjegyzi, hogy Pest megyében 187 településen most folyik a költségvetés
tervezése, több mint 100 település költségvetése mínuszosra van tervezve a 2010-es évre, nem
felújításra vannak tartalékai, hanem a működésre használják fel a banki hiteleket is. Tehát ezt a
költségvetést lehet kritizálni, lehet javaslatot tenni, de ő maga büszke, hogy ilyen költségvetése
van Tárnoknak.
Vizsy-Gombosi Lilla: elmondja, hogy a 2010-es költségvetést az észrevételei
figyelembevételével támogatta, tudomásul veszi, hogy a válság az intézményt is érinti, és, hogy
a megszorítások rá is vonatkoznak. A félreértések elkerülése végett nem további igényekkel
jelentkezik hétfőn, hanem a költségvetési sorokat osztja fel a rendezvényekre. Amit jelzett már,
hogy a tervezett bevétel kitermelését az átépítés évében nem tudja garantálni.
Polgármester: megköszöni az észrevételeket.
Vályogosné Kertes Erzsébet: elmondja, hogy a tavalyihoz képest szerinte 30 millióval
kevesebb az iskola költségvetése, két tanteremben balesetveszélyes a burkolat, bútorcserére
lenne szükség, a fűtésrendszer nem jó állapotban van, több pedagógus lebetegedett, illetve a
gyerekek. Közli, hogy nem kapott tájékoztatást arról, hogy 4,5 millió ft-ot kapott az iskola
fűtéskorszerűsítésre. Probléma még, hogy nem került bele a költségvetésébe a jubileumi
jutalom és több olyan tétel, amit tegnap észrevételezett, hogy nincs benne. Szeretné tudni
ezekre a választ.
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Polgármester: kérdezi az Oktatási Bizottság elnökét, hogy rögzítették-e az iskola problémáit.
Vályogosné Kertes Erzsébet: elmondja, hogy egy váratlan családi esemény befolyásolta, hogy
mindenre ki tudjon térni, éjszaka még egyszer átnézte a költségvetést és szeretné, ha még
egyszer átgondolnák, hogy az iskola működőképes tudjon lenni.
Polgármester: elmagyarázza, hogy az iskola működőképessége elsődleges a képviselő-testület
előtt, kéri Syposs Gyulánét nyilatkozzon, hogy megtörtént-e az egyeztetés.
Syposs Gyuláné: válasza, hogy a Oktatási bizottsági ülésre minden olyan intézmény vezetőjét
meghívta, akik a hatáskörébe tartoznak. Végigvették az intézmények költségvetését, amit
észrevettek, hogy kimaradt, azt jelezték a jegyző asszony felé, ez az említett átcsoportosítás az
általános tartalék terhére. Minden intézményvezető elmondhatta a problémáját, ezt
jegyzőkönyvbe rögzítették, ígéretet kaptak a vezetők arra, hogy a zárszámadáskor fontossági
sorrendnek megfelelően ezek a problémák orvosolva lesznek. Megkérdezték az
igazgatóhelyettest, ő nem kívánt hozzászólni.
Polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy még egyszer megadja a szót Sárosi
Tamásnak, utána lezárja a vitát.
Sárosi Tamás: kérdezi, hogy tárnoki állampolgár mikor szólhat bele a költségvetésbe,
nehezményezi, hogy a 8-i bizottsági ülésre 8-án került fel a meghívó.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy ez csúsztatás, a meghívók az ülést megelőző hét péntekén
kerültek fel, az előterjesztéseket tették fel hétfőn.
Polgármester: megkéri a bizottsági elnököket, hogy amikor döntenek az ülés időpontjáról,
azonnal jelezzék az előadónak, hogy tegye fel a honlapra. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ha
költségvetéssel kapcsolatos javaslatuk van eljuttathatják a Pénzügyi Bizottság elnökének, a
jegyzőnek, polgármesternek, vagy bármelyik képviselőnek, de tekintettel arra, hogy a
költségvetésről a képviselők döntenek, egy testületi ülés arra alkalmatlan, hogy parttalan vitát
folytassanak. Novemberben kezdődik meg a költségvetés tervezése, ha van ötletük, hogy mit
szeretnének megvalósítani juttassák el a polgármesternek és ha testület támogatja bele kerül a
költségvetésbe.
Rozbora Andor: jelzi, hogy ez nem lakossági fórum, a lakosság részéről ha valaki szót kér és a
polgármester megadja, akkor egyszer kifejtheti a véleményét, de nem falu fórummá válik a
testületi ülés.
Polgármester: megköszöni az észrevételt. Szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság módosító
javaslatát.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: költségvetés módosítás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

HATÁROZAT: 200.000 Ft-ot átcsoportosít az általános tartalék keretből a Művelődési Ház
13/ 2010. (II. 11.)

kisértékű tárgyi eszközök sorára.
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

Polgármester: leveszi napirendről a költségvetési rendelet elfogadását.
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Polgármester: javasolja, hogy a vegyék előre a Hész módosítás tárgyalását. Szavazásra bocsátja
a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend előbbre
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

HATÁROZAT: Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja 2. napirendi
14/ 2010. (II. 11.)

pontként.
(12 igen szavazattal )

2.) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: elmondja, hogy kiosztotta azt a levelet, amit az Ingatlanfejlesztő képviselője
eljuttatott hozzá. A lényeg, hogy olyan változások történtek a Hész-ben, amik előnytelenek,
nem támogathatók, ezért kéri képviselő-társait, hogy ezt a tervlapot hagyják ki a Hész
módosításból. Ismerteti a módosító javaslatokat.
Pátrovits Zsolt: elmondja, hogy 2006-ban döntött a testület arról, hogy a Helyi Építési
Szabályzat módosítását kezdeményezi, jelenleg az államigazgatási eljáráson végigment 11
tervlap és a hozzá tartozó rendelet-tervezet. A 11 tervlappal kapcsolatban 2 lakossági észrevétel
érkezett az egyik M1/10 tervlap, amely a Zámori patak mellett tanyás területet tartalmazza, a
másik a M1/1 tervlap, ami az ipari park területét szabályozza. Ezen túlmenően a hegy területére
vonatkozóan tervtől eltérő lakossági igény volt, szerették volna a lakosok üdülőterületbe
minősíttetni, ami jelenleg nem engedélyezhető. Ezzel összefüggésben született 3 határozati
javaslat, ami módosításra került, három tervlap van, amit a testület nem tud elfogadni a
lakossági igényeknek megfelelően
Radics Ernő: sérelmezi, hogy a Hész-t készítő tervező iroda nincs jelen a testületi ülésen.
Polgármester: ismerteti a Településfejlesztési Bizottság módosító javaslatát, elmondja, hogy
telekméret kialakításban már nem dönthet a testület, így javaslatnak csak az első felét teszi fel
szavazásra.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész módosítás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: M-1/8 számú tervlapon a 013/58 hrsz.-ú ingatlanon az építési hely utcai vonala
15/ 2010. (II. 11.)

igazodjon a meglévő épülethez.
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Polgármester: egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
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(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész módosítás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hész módosítása

HATÁROZAT: során elkészített határozat mellékletét képező M-1/2-9 tervlapokat elfogadja
16/ 2010. (II. 11.)

(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal1 tartózkodással )

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész módosítás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ipari park”

HATÁROZAT: szabályozására vonatkozó M-1/1 számú, a Szőlőhegy szabályozására vonatkozó
17/ 2010. (II. 11.)

M-1/10 és a Zámori patak melletti tanyák szabályozására vonatkozó M-1/11
számú határozat mellékletét képező tervlapot nem fogadja el.
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

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

HATÁROZAT:
18/ 2010. (II. 11.)

I. Határozati javaslat
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hész módosítása során
elkészített határozat mellékletét képező M-1/2-9 tervlapokat elfogadja
II. Határozati javaslat
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ipari park”
szabályozására vonatkozó M-1/1 számú, a Szőlőhegy szabályozásáéra vonatkozó M1/10 és a Zámori patak melletti tanyák szabályozására vonatkozó M-1/11 számú
határozat mellékletét képező tervlapot nem fogadja el.
III. Határozati javaslat
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező M-1/10 és M-1/11 számú tervlapon szereplő településrészek övezeti
besorolásának változtatását csak az érintett ingatlantulajdonok külön kérelmére
kezdeményezi.
IV. Határozati javaslat
a) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a FŐBER Zrt.
által elkészített HÉSZ dokumentációt az elfogadott tervlapok szerint módosíttatja.
b) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Felkéri a
Polgármestert, hogy a Testület által I. pontban elfogadott tervlapoknak megfelelően
gondoskodjon a rendelet elkészítéséről, és a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Polgármester
Határidő: rendelet elkészítése 2010. márciusi testületi ülésre
FŐBER Zrt. értesítésére 2010. február 15.
Határozat végrehajtását végzi: Építés-Műszaki Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés-Műszaki Irodavezető
Gazdasági-Pénzügyi irodavezető
FŐBER Zrt.

(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )
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Polgármester: javasolja, hogy a vendégekre tekintettel, vegyék előre az eredeti 9., majd a 11. és
utána az eredeti 10. napirendi pontot. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész módosítás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3.

HATÁROZAT: napirendi pontként az óvodai és iskolai beiratkozás rendjét, 4. napirendi
19/ 2010. (II. 11.)

pontként a Mesevár óvoda házirendjét, 5. napirendi pontként pedig a sajátos
nevelési igényű gyermeke, tanulók ellátásával kapcsolatos előterjesztést
tárgyalja.
(12 igen szavazattal )

3.) Előterjesztés az óvodai és iskolai beiratkozás rendjéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri az Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse javaslatukat.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Pécsvári László: kérdezi, hogy létezik-e, hogy valakit nem vesznek fel óvodába
Polgármester: válasza, hogy tavaly mindenkit sikerült felvenni, ráadásul plusz óvodai helyet
létesít a testület idén, valamint egy bölcsődei csoport is összejöhet.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy változott a jogszabály, most a 3 év előtt fél
évvel fel lehet a gyermekeket óvodába, a normatívát ugyanúgy kapja az önkormányzat, így
nem kell a szigorú bölcsődei feltételeknek eleget tenni, az intézményvezető asszonnyal már
tárgyaltak a megoldásokról
Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: beiratkozás

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közigazgatási területén
az alábbi beiratkozási időpontokat állapítja meg:

20/ 2010. (II. 11.)
a) tanköteles tanulói beiratkozás:
ideje: 2010. április 19-től (hétfő) április 21-ig (szerda) az alábbiak
szerint:
április 19. hétfő:
8-16 óráig
április 20. kedd:
8-16 óráig
április 21. szerda:
8-18 óráig
helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Iskola u. 1., iskolatitkári
iroda
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b) óvodai beiratkozás:
ideje: 2010. április 19-től (hétfő) április 23-ig (péntek) az alábbiak
szerint:
április 19. hétfő:
8-16 óráig
április 20. kedd:
11-16 óráig
április 21. szerda:
7-17 óráig
április 22. csütörtök:
11-16 óráig
április 23. péntek:
7-13 óráig
helye: Mesevár Óvoda
Templom u. 14.
Templom u. 15.
Pitypang Tagóvoda
Marton u. 1.
Hétszínvirág Tagóvoda
Dózsa Gy. út 29.
A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos módon gondoskodnak.
Felelős: óvoda vezetője, iskola igazgatója
Határidő: 2010. február 15.
Végrehajtást végzik: óvoda vezetője, iskola igazgatója
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Igazgatási Iroda
Intézményvezetők

(12 igen szavazattal )

4.) Előterjesztés a Mesevár Óvoda Házirendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Halmosné Liebhauser Szilvia: ismerteti a házirend változtatásának lényegét, mely szerint az
étkezési díjbeszedés kézpénzesről csekkessé változott, ezzel sok adminisztrációs feladat
könnyebb lett.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a házirendet.
Polgármester: szavazásra bocsátja a határozat javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Mesevár Óvoda házirend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés

HATÁROZAT: mellékletét képező Mesevár Óvoda Házirendjét jóváhagyja.
21/ 2010. (II. 11.)

(12 igen szavazattal )
Halmosné Liebhauser Szilvia: jelzi, hogy a beadták az óvoda nyári tervezett zárást.
Dr. Simon Mária: javasolja, hogy a 15-i ülésen tárgyaljon erről a testület.
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5.) Előterjesztés a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásával kapcsolatos
javaslatról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretén belül
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirend tartalmát, elmondja, hogy az Oktatási Bizottság javaslata,
hogy vegyék le napirendről a kérdést.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy február 28-ig idő
hiányában nem tudja az iskola elkészíteni a szakmai anyagokat.
Polgármester: tudomása szerint az SNI-s gyermekek oktatásáról szóló kérdés már kb. egy éves,
akkor, hogy lehet, hogy nincs semmiféle háttéranyag.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy be kell venni az alapító okiratba, el kell dönteni, hogy milyen
típusú SNI-s gyermekeket vennének be, mert a személyi, tárgyi feltételeket biztosítani kell. Át
kell dolgozni a pedagógiai programot, az alapító okiratot, ez hosszabb időt venne igénybe.
Polgármester: közli, hogy a hosszabb idő már letelt, rendelkezni kellene egy háttér anyaggal,
hogy ez mibe kerül.
Vályogosné Kertes Erzsébet: hozzáteszi, hogy leadták 2009. tavaszán az alapító okirat
módosítást az SNI-s tanulókkal kapcsolatban, ez nem történt meg, addig nem tudják a többi
dokumentumot hozzá átdolgozni.
Dr. Simon Mária: válasza, hogy nem lehet beletenni az alapító okiratba anélkül, hogy mellé
lenne téve a háttér, hogy milyen szakmai feltételeket tud az iskola biztosítani, milyen pénzügyi
helyzetet teremt az önkormányzat részére. Ha beleteszik onnantól kötelező az önkormányzat
részére és a testület nem fogja tudni, hogy mit vállalt fel. Előbb kell a pedagógiai program,
hogy lássa a testület, hogy mit tudna az iskola vállalni, ezzel együtt bemehet az alapító okirat és
ezzel együtt, hogy mennyibe fog kerülni. Szívesen behozza a módosítást testület elé, ha a
testület vállalja úgy ezt a feladatot, hogy nem tudja, hogy az iskola hogy fogja ellátni.
Polgármester: elmagyarázza, hogy ha beleteszik, hogy pl. látássérült gyermekeket az iskola
fogad, onnantól fogva látássérülteket fogadni kell és biztosítani kell a pedagógust és a tárgyi
feltételeket, kéri, hogy fogadja el a fenntartó álláspontját.
Vályogosné Kertes Erzsébet: nem fogadja el, mert az elmúlt évben 7 SNI-s tanulójuk volt,
ebből egy aki nem integrálható, a többiek normál osztályban oktatható tanulók, nem olyan SNIseket kívánnak felvállalni, aki mozgássérült, vagy látássérült, csak azokat, akik integrálhatók
normál osztályba. Most 13 ilyen tanuló van és 47 BTM-s tanuló.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy az iskola jelenleg önként vállalta fel, az SNI-s gyermekek
ellátását, ezért őket nem viszik el a szülők más olyan iskolába, ahol meg vannak a feltételek. A
rehabilitációs intézetnek az iskola azt nyilatkozta, hogy fogad ilyen gyerekeket, ezért ide küldik
őket integrált oktatásra. Az iskolának kellene lenni olyan pedagógiai programjának amibe
benne van, hogy ezeket a gyerekeket hogyan látja el. Ha ez meg van, akkor 28-ig be tudja
hozni a testület elé, mert már most az alapján kellene működni. Ha nincs meg ez a fejlesztői
program, akkor gyerekek nem kapják meg a szükséges fejlesztést, így a szülőket nyilatkoztatni
kell, hogy ide kívánják hozni a gyerekeiket, de a fejlesztésről lemondanak. Vagy, ha az iskola
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nem tudja ellátni a gyerekeket, akkor iskola kérheti a jegyzőtől, hogy kötelezze a szülőket,
hogy vigye olyan helyre a gyerekét, ahol ezt az ellátást megkapja.
Riha Kornélia Zsófia: elmondja, hogy helytálló, amit jegyző asszony mondott. Azt látja sok
intézménynél, hogy ha nincs megfelelő szakember gárda, nincs megfelelő eszköz mögé téve a
pedagógiai programnak, akkor nem szabad felvállalni ilyen gyerekeket, mert a szülők, akár
számon is kérhetik, hogy miért nem kapnak olyan fejlesztést.
Aradi József: kérdezi, hogy az Oktatási Bizottság milyen időpontot javasolt.
Syposs Gyuláné: válasza, hogy nem lehet későbbi az időpont, mert van egy törvényi előírás,
hogy meddig lehet módosítani ezeket a dokumentumokat.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy ha az előterjesztés szerinti határidőig elkészülnek, akkor
tudja szeptembertől ellátni a gyerekeket.
Syposs Gyuláné: elmagyarázza, hogy át lehet dolgozni később is ezeket a dokumentumokat, de
akkor a következő tanévben nem kap rá normatívát.
Polgármester: közli, hogy ez pedig pénzügyi döntés.
Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy a közoktatási törvény kimondja, hogy ha van az
iskolának SNI-s gyereke az integrált oktatáshoz a pedagógiai programban külön fejlesztési
tervnek kell lennie, hogy hogyan szeretnék fejleszteni, ha ez nincs meg a gyerek nem kapja
meg a fejlesztést. Ha meg van, akkor február 28-ig be tudja hozni és a testület el tudja fogadni
alapító okiratot lehet módosítani és szeptembertől kapja az iskola a normatívát.
Vályogosné Kertes Erzsébet: egyetért.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy igazgatóhelyettes asszony azt mondta, hogy ezt májusig
tudja az iskola megcsinálni, ez sem gond, csak ekkor az oktatás nem 2010-2011-ben indul,
hanem 2011-2012-ben, mert nem lehet pedagógiai programot módosítani április után.
Vályogosné Kertes Erzsébet: azt gondolja, hogy 2008-ban is voltak SNI-s gyerekek, akkor
született a pedagógiai program, akkor abban benne kell, hogy legyen, és bizonyos részben
benne van.
Polgármester: közli, hogy külön fejezetként kell benne lennie, nincs benne. Kéri az
intézményvezetőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy el tudja-e készíteni február 28-ig a
dokumentumokat.
Vályogosné Kertes Erzsébet: elmondja, hogy már nem tudja, hogy mit kell elkészíteni, a
pedagógiai program módosítását el tudják készíteni.
Dr. Simon Mária: közli, hogy az előterjesztésben benne van, hogy milyen dokumentumokat
kell elkészíteni.
Polgármester: ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi, hogy ezt meg tudják-e csinálni február
28-ig vagy sem.
Riha Kornélia Zsófia: kérdezi, hogy van-e olyan iskola, ahonnan tud átkérni pedagógia
programot, ahol ez már működik, SZMSZ-ben is rögzítették, mert ez adaptálható.
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Vályogosné Kertes Erzsébet: válasza, hogy természetesen. Az igazgatóhelyettes annyit kért,
hogy márciusig napolják el.
Lepsényi Katalin: felveti, hogy bizottsági ülésen szóba került, hogy az önkormányzat fel
akarja-e egyáltalán vállalni ezeket a gyerekeket.
Polgármester: elmagyarázza, hogy azon megy a vita több, mint fél éve, hogy ha eldönti a
testület, az utána pénzügyi, jogi konzekvenciákkal bír, az intézményvezető ezt folyamatosan
tagadja.
Lepsényi Katalin: az is felmerült, hogy ha felvállalja a testület, akkor ide küldik az összes ilyen
típusú gyereket, kérdés, hogy a normatíva fedezi-e ezeknek a gyerekeknek a költségét.
Polgármester: válasza, hogy nem fedezi.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, február 28-ai határidő azért van, mert március 25-én
van a testületi ülés, előtte legalább két héttel kell az anyagot leadni, hogy jogilag meg lehessen
nézni, másrészt a pedagógiai programot törvény szerint a jegyzőnek kötelező szakértetni, a
szakértői munka legalább egy hét.
Polgármester: véleménye szerint fontosabb lenne, hogy a logopédiai szolgáltatás működjön a
településen, amihez a testület státuszt is biztosított, jelenleg sem az óvodában, sem az iskolában
nem működik logopédiai ellátás. Javasolja, hogy először az kerüljön megvalósításra, amit már
eldöntött a testület és ami mellé pénzt adott, és kapjon olyan javaslatokat, ami pontosan
megmutatja, hogy milyen döntés mit hoz.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy az iskola a költségvetésében évek óta tervezi a
sajátos nevelési igényű gyermekekre a többlet normatívát, ezt rendezni kellene. Másrészt
felvesz ilyen gyermekeket, akiknek az oktatása nem biztosított, ha legalább a szülők
nyilatkoznának arról, hogy vállalják úgy a gyerekek ide hozatalát, hogy nem kapják meg a
szükséges fejlesztést, az is megoldás lenne. A testület döntse el, hogy mit szeretne, legyen-e
kidolgozva, hogy mennyibe kerül, mert jegyzőként nem tudja tovább felvállalni.
Korossy-Khayll Gábor: úgy látja, hogy szűkösek az anyagi lehetőségek, ha az SNI-s gyerekek
integrált oktatását meg lehet oldani úgy, hogy ne kerüljön pénzbe az iskolának, sőt még
normatívát is kap, akkor támogatja, ha pénzbe kerül, akkor le kell mondani róla.
Polgármester: elmondja, hogy amennyiben intézményvezető asszony nem vállalja a
dokumentumok elkészítését a megjelölt határidőig, akkor leveszi napirendről.
Vályogosné Kertes Erzsébet: közli, hogy nyilatkozott, hogy vállalja.
Polgármester: szavazásra bocsátja a határozat javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
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Tárgy: SNI-s gyermekek, tanulók ellátásával kapcsolatos javaslat

HATÁROZAT:
22/ 2010. (II. 11.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Felkéri a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóját, hogy
a.) a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulókkal kapcsolatos feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi
feltételeket a szakmai igények figyelembevételével, valamint a jogszabályoknak
megfelelően dolgozza ki.
b.) a szakmai javaslat alapján a feladat ellátásához szükséges iskolai
alapdokumentumok módosítását (alapító okirat, Pedagógiai program, stb), valamint a
feladat ellátásához szükséges költségvetést 2010. február 28-ig készítse el és juttassa
el a Polgármesternek.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető által elkészített
előterjesztést, és a módosított alapdokumentumokat a képviselő-testület
márciusi ülésére terjessze be.
Felelős: 1. pont Intézményvezető
2. pont Polgármester
Határidő: 1. pont 2010. február 28.
2. pont 2010. március Képviselő-testületi ülés
Végrehajtást végzi: intézményvezető
Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Intézményvezető
Jegyzői Iroda

(12 igen szavazattal )

6.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Heffnerné Kiss Erika: ismerteti a napirendi pont tartalmát.
Korossy-Khayll Gábor: a módosítás szövegezésével nem ért egyet.
Heffnerné Kiss Erika: elmagyarázza, hogy ez törvényi megszövegezés.
Dr. Simon Mária: kéri, hogy új határozati javaslatot tegyen az adó irodavezető a testület elé.
Polgármester: javasolja, hogy menjenek tovább, és térjenek vissza rá később.

7.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Dr. Simon Mária: előadja az előterjesztést.
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Polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

HATÁROZAT: Hivatal – a határozat melléklete szerinti - egységes szerkezetbe foglalt
23/ 2010. (II. 11.)

szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
(12 igen szavazattal )

8.) Előterjesztés Önkormányzati utak átadásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri a műszaki iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.
Pátrovits Zsolt: elmondja, hogy a Magyar Közút levélben kereste meg az önkormányzatot, az
ügyben, hogy ezeket az utakat át kívánja adni, illetve át kíván venni utakat. 4 éve már átadta az
önkormányzat ezeket az utakat, de a földhivatalnál valamilyen oknál fogva nem vezették át, így
Tárnok Nagyközség Önkormányzata szerepel tulajdonosként és kezelőként is. A térképen
bejelölt utak kezelését a Közút látja el. Jelenleg egy körforgalom engedélyeztetés zajlik, amely
fel lett függesztve azért mert a Sóskúti út tulajdonviszonya nem lett rendezve. Feltétlenül
szükséges dönteni, ahhoz, hogy ott a körforgalmat meg tudják építeni.
Rozbora Andor: jelzi, hogy ezek az utak mindig is a Közút kezelésébe tartoztak, ezért ezt az
adminisztrációs döntést meg kell hozni. Javasolja, hogy a Halász utca is kerüljön bele az
átadandó utak közé, mivel ez is a települések között átjárhatóságot biztosítja.
Bökönyi Endre: a 2. számú határozati javaslat elfogadását támogatja.
Radics Ernő: meggondolásra javasolja a tulajdonátadást, csak a Sóskúti út átadását támogatja.
Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy erről a tulajdonról a képviselő-testület már lemondott,
csak nem került átvezetésre a földhivatalban. Amennyiben nem teszik meg ezt az
adminisztratív lépést, annak következményei lehetnek, egyrészt innentől kezdve az
önkormányzatnak kell kezelni az utat. Másrészt ha a Közút kezelő ezt évek óta sajátjaként
kezelte, így egy pernek is elébe nézhet az önkormányzat.
Bökönyi Endre: javasolja, hogy a Benta-pataknál a Berki út melletti 3000 m2-es terület is a
Közút kezelőé, azt kellene leválasztani.
Dr. Simon Mária: ha ez felvetés, akkor külön előterjesztés, mindkét fél nyilatkozata szükséges
hozzá, nem ebben az előterjesztésben kellene dönteni róla.
Radics Ernő: visszavonja módosító javaslatát.
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Polgármester: összefoglalja, hogy a testület elfogadja, hogy rendezni kell a jogi kérdést, de a
testület erős igénye, hogy a Halász utcát vegye át a Közútkezelő.
Rozbora Andor: javasolja, hogy átadás előtt aszfaltozza le.
Polgármester: elmondja, hogy azt megfogalmazhatja a testület, hogy közlekedésre alkalmas,
feljavított, felújított állapotban kerüljön átadásra. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Utak átadása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

HATÁROZAT: határozat javaslat 3. pontját kiegészíti azzal, hogy közlekedésre alkalmas,
24/ 2010. (II. 11.)

feljavított, felújított állapotban kerüljön átadásra az ingatlan.
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Polgármester: szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot a módosítással együtt.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Utak átadása

HATÁROZAT:
25/ 2010. (II. 11.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1./a. a 2.) pontban felsorolt hrsz-ú ingatlanok átadás-átvételét,
és az
ingatlanmegosztásával kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítását
kezdeményezi.
1./b. felkéri a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
2./ Tárnok Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Magyar Állam
tulajdonába és Vagyonkezelésébe térítésmentesen átadandó ingatlanok:
 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
3./ Magyar Állam tulajdonában és UKIG/KHT vagyonkezelésében lévő, Tárnok
Nagyközség Önkormányzata tulajdonába és vagyonkezelésébe térítésmentesen
közlekedésre alkalmas, feljavított, felújított állapotban átadandó ingatlanok.
2684/5 hrsz. Állomás utca (120 fm)
331/3 hrsz. Fő utca (Berki út- Ulicska u. között, 400 fm)
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 15.
A határozat végrehajtást végzi: Építés- Műszaki Iroda

2010. december 31.

A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés- Műszaki Irodavezető

(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )
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Polgármester: javasolja, hogy térjenek vissza a helyi adórendelet módosítására.

6.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
Heffnerné Kiss Erika: elmondja, hogy a szó szerint átvették a törvény szövegét.
Polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.
Korossy-Khayll Gábor: szerint, ha egy lakos megnézi, akkor elő kell keresnie a törvényt.
Polgármester: válasza, hogy ha valaki helyfoglalást akar kérni, akkor először a hivatalba kell
jönnie, ahol pontos tájékoztatást kap.
Bökönyi Endre: kérdezi, hogy építőipari tevékenységnél mit jelent az 5.000 Ft.
Heffnerné Kiss Erika: elmondja, hogy igeigenes jelleggel végzett tevékenységnél, ha 30 napon
túl, de 181 napon belül dolgozik pl. egy építőipari gazdasági társaság és nem rendelkezik itt
sem telephellyel, sem székhellyel, azaz alkalmi munkát végez itt, akkor naptári naponként
5.000 Ft-ot kell fizetnie.
Bökönyi Endre: átgondolásra javasolja.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy szükséges helyre tenni a rendeletet, amennyiben nem fogadja
el a testület a helyi rendelet továbbra is jogellenes marad.
Bökönyi Endre: sokallja az összeget.
Heffnerné Kiss Erika: válasza, hogy eddig is ennyi volt, csak a piaci tevékenység lett
módosítva.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy az adó irodavezető összeállít egy tájékoztatót a képviselők
részére.
Bökönyi Endre: javasolja, hogy addig ne döntsenek, vegyék le napirendről
Polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Helyi adórendelet módosítása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

HATÁROZAT: rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet
26/ 2010. (II. 11.)

módosítására napirendi pontot leveszi napirendről.
(2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással ) Elutasítva
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Polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását a módosításokkal együtt.

(Rendeletalkotáskor 12 képviselő van jelen.)
RENDELET
A helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet 11
igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy a 1/2010.(II. 11.) számú rendelet:
a helyi adókról szóló 20/1997.(XII.23.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

Polgármester: javasolja, hogy sürgésségi előterjesztéseket a zárt ülés előtt tárgyalják.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend módosítás

HATÁROZAT: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
27/ 2010. (II. 11.)

sürgősségi előterjesztéseket a zárt napirendi pontok előtt tárgyalja.

(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

9.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri a Műszaki iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.
Pátrovits Zsolt: ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy tervben van, hogy az építés hatósági bírságot
elvonják az önkormányzatoktól, ami 10-20 millió Ft kiesést jelenthet.
Polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.
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(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Építéshatósági beszámoló
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009.

HATÁROZAT: évi Tárnokra, Sóskútra és Pusztazámorra vonatkozó építéshatósági
28/ 2010. (II. 11.)

beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. február 15. /megküldésre
Határozat végrehajtását végzi:
Építés-Műszaki Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Sóskút Polgármestere
Pusztazámor Polgármestere
Jegyző
Építés-Műszaki Irodavezető
Gazdasági-Pénzügyi irodavezető
(12 igen szavazattal )

10.) Döntés a TSP Összefogás Közalapítvány megszüntetéséről (később kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
Polgármester: elmondja, hogy anyagot nem sikerült az ügyvéddel elkészíttetni, így leveszi
napirendről az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy az alapítványt három település hozta
létre, tárnoki gesztorsággal működött, felhalmozott egy kis adósságot. Közben történt egy 2 millió
Ft-os befizetést az egyik település polgárőr egyesülete számára, ezt szabályosan nem lehet átadni.
Erre próbálnak jogi megoldást találni, hogy megkaphassák.

11.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza)
Pechnyó Péterné: ismerteti a napirendi pont tartalmát.
Polgármester: megköszöni a beszámolót, elmondja még, hogy településtisztasági feladatokra is
komoly erők kerültek bevetésre a közcélú alkalmazottak által. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Közfoglalkoztatási terv
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat

HATÁROZAT: melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2010. évi
29/ 2010. (II. 11.)

Közfoglalkoztatási Tervét.
Felkéri a Polgármestert gondoskodjon a Közfoglalkoztatási Terv Magyar
Államkincstár részére történő megküldéséről.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. február 15.
Végrehajtásért felelős: Igazgatási Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Aljegyző
Igazgatási Iroda (általa MÁK)
(12 igen szavazattal )

12.) Javaslat faültetésre
Előterjesztő: Korossy-Khayll Gábor képviselő
(Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza)
Korossy-Khayll Gábor: előadja az előterjesztést tartalmát, elmondja, hogy 100.000 Ft-ot szeretne
erre a célra elkülöníteni. Módosító javaslata, hogy a forrás az általános tartalék legyen.
Polgármester: javasolja, hogy ne szerepeltessék az árat a határozati javaslatban, mert elképzelhető,
hogy olcsóbban be tudja szerezni a Kft.
Korossy-Khayll Gábor: nem ragaszkodik hozzá, hogy meghatározzák az árat.
Rozbora Andor: elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy pelyhedző nyárfa
ne legyen.
Polgármester: válasza, hogy mindenképpen nemes nyár kerülne elültetésre. szavazásra bocsátja a
módosító javaslatokat.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Javaslat faültetésre
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

HATÁROZAT: határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja:
30/ 2010. (II. 11.)

-

a fásításhoz szükséges 100.000 Ft-ot az általános tartalékkeret terhére
biztosítja,
nem jelöli meg konkrétan a fák típusát és költségét.
(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással )
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Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Javaslat faültetésre

HATÁROZAT:
31/ 2010. (II. 11.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.) megbízza a tárnoki Településüzemeltető és Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaságot (továbbiakban KÖZ-ÉRT Kft.), hogy 50 db fát
ültessen el településen az új játszótér melletti területen és a Szív utca
folytatásában megnyitott utcában.
4.) az általános tartalékkeret terhére biztosítja a fásításhoz szükséges 100.000
Ft-ot.
Határidő: 2010. április 30.(fásítás befejezése)
Fenntartás folyamatos
Felelős: Kft. ügyvezetője
Határozatról értesítést kap: KÖZ-ÉRT Kft ügyvezetője
Határozat végrehajtója: KÖZ-ÉRT Kft.
(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással )

13.) „Tárnokhír” kiadási és terjesztési feladatai
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: részletezi a napirendi pont tartalmát.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy a kiadó továbbra is Tárnok Nagyközség Önkormányzata marad,
a kiadási feladatokat látja el a Kft, felelős szerkesztő Cseresnyés Attila.
Rozbora Andor: szeretné látni, hogy mennyi a nyomdai költség és átlagban a hirdetésekből befolyt
összeg.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy azért nem szerepel a bevételi oldal, mert az önkormányzat ezzel
az összeggel támogatja a Kft-ben a munkát, a bevétel hozzájuk fog befolyni. Ha behozzák a
mérleget, abból fog kiderülni, hogy mennyi volt az újság összköltsége. A bevétel a Kft-nél jelenik
meg, minél jobban gazdálkodnak, annál több lesz a bevétel, de az újságra fogják fordítani.
Aradi József: hozzáteszi, hogy csökkenteni lehetne a kiadáson, ha nem lenne ingyenes az újság.
Syposs Gyuláné: tapasztalatai szerint értékelik az emberek, hogy házhoz viszik és hogy ingyen
jutnak hozzá. Javasolja, a könnyebb terjesztés érdekében, hogy kisebb méretű legyen az újság.
Hosszú Lajos: nem ért egyet az újság fizetőssé tételével.
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Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Tárnokhír
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

HATÁROZAT: 1.) A Tárnokhír időszakos lap kiadásával, szerkesztésével és terjesztésével
32/ 2010. (II. 11.)

2010. február 1. napjával a Tárnoki KÖZ-ÉRT Kft-t (Tárnok, Dózsa Gy. út
148.) bízza meg. A lap kiadója Tárnok Nagyközség Önkormányzata. A lap
felelős szerkesztője a képviselő-testület 382/2007.(X.30.) számú döntése
értelmében Cseresnyés Attila.
2.) A Tárnokhír 3700 példányszámban, évente 12 alkalommal (havonta 1
alkalommal) és max. 24 oldalszámban kerül kiadásra.a képviselő-testület a
feladat ellátásához 2010 költségvetésében 3.500.000,-Ft-ot biztosított a
Tárnoki KÖZ-ÉRT Kft részére.
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Cseresnyés Attila
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással )

14.) Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 15. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy 2009-ben 2.463.000 Ft-ot (230 + 60 Ft-ot) kellett fizetni, a
tanácsnál pedig 641.000 Ft volt összesen (70 Ft volt az alap).
Polgármester: közli, hogy az kérdés, hogy egyetért-e a testület, hogy emelkedjen a kistérségi
társulás díja, vagy maradjon a tavalyi évi szinten. Jelenleg még nincs információja arról, hogy
tartja-e a százhalombattai képviselő-testület azt az ígéretét, hogy márciusban napirendre veszik a
kistérségi csatlakozást. Egy hiányzó taggal bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani. Kéri, hogy
akinek javaslata, vagy kérdése van tegye fel.
Korossy-Khayll Gábor: véleménye szerint ne emeljék meg a tagdíjat.

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Tagdíj

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati
javaslatot nem fogadja el:

33/ 2010. (II. 11.)

I.

Határozati javaslat

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi tagdíj mértékét 2.633.000,- Ft összegben,
egyben felkéri a Polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről a határozatnak és a
szerződésnek megfelelően gondoskodjon.
Határidő: folyamatos, szerződés szerint
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról étesítést kap:
1. Tárnok Nagyközség Polgármestere
2. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
3. Irattár
II. Határozati javaslat
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Érdi
Kistérségi Fejlesztési Tanács 2010. évi tagdíj mértékét 702.000,- Ft összegben,
egyben felkéri a Polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről a határozatnak
megfelelően gondoskodjon.
Határidő: folyamatos, határozat szerint
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról étesítést kap:
1. Tárnok Nagyközség Polgármestere
2. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
3. Irattár

(12 nem szavazattal )

A 15.-18. napirendi pontokat, zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv
készült 16.-19. számú melléklettel, és 34-37-es számú határozatokkal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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