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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2010. február 15-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 

 

 

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,  

Dózsa György út 150. 

 

 

Jelen vannak:  Szolnoki Gábor Károly       polgármester 

Radics Ernő         alpolgármester 

Aradi József 

Bökönyi Endre 

Hosszú Lajos 

Korossy-Khayll Gábor 

Lepsényi Katalin 

Pécsvári László 

Pusztafi Lászlóné 

    Rozbora Andor 

Syposs Gyuláné 

 

 

Távolmaradók:          Dr. Bánovics István 

Riha Kornélia Zsófia 

Dr. Zsigmond Réka 

 

 

Később érkezett:  - 
 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

    Jenei-Kiss Gergely  vezető tanácsos 

 

         

Jelen vannak:  Csorba Zoltánné  Pénzügyi irodavezető 

Pátrovits Zsolt   Műszaki irodavezető 

Heffnerné Kiss Erika  Adó irodavezető 

Pechnyó Péterné  Igazgatási irodavezető 

Farkas Norbert  Pályázatíró 

Szabó Enikő   Könyvvizsgáló 

Szivák Zsuzsa   Jegyzőkönyvvezető   

 

 

Vendégek: Halmosné Liebhauser Szilvia, Vizsy-Gombosi Lilla 
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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fővel határozatképes a testület. 

Szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend 

 

HATÁROZAT:    

38/ 2010. (II. 15.)  
 

       

 

 

 

 

 

(11 igen szavazattal)    

 

 

 

 

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza) 

 

Polgármester: kéri a könyvvizsgáló cég képviselőjét, hogy adja elő a könyvvizsgálói jelentést. 

 

Szabó Enikő: elmondja, hogy törvényességi szempontból ellenőrizték a 2010. évi költségvetést 

és teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak megfelel, mind a rendelet-tervezet, mind  a 

kapcsolódó táblázatok. Megállapítja, hogy a költségvetés hiány nélkül tervezett, a működési 

egyenleg negatív, de ezt a felhalmozás kompenzálja. A kötvény, mint előző évi pénzmaradvány 

a rendelet-tervezet részét képezheti, de ebben az esetben nem került beemelésre, ez is megfelel 

a jogszabályoknak, év közben rendelet módosítással lehet technikailag meglépni ezt a lépést. A 

bevételi és kiadási előirányzatokat megalapozottnak ítéli, összességében elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek. Kiemeli, a KÖZ-ért Kft.-vel kapcsolatban, hogy életbelépett egy új 

szabály, a státusztörvény, mely szerint 2 éven belül a többségi tulajdonú gazdasági társaságnak 

a 2/3, 1/3-os arányt a bevételei tekintetében hoznia kell, tehát a saját bevételének 33,33 %-nak 

kell lennie, és az önkormányzati támogatás 66,66 % lehet maximum. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy egyeztetett a pályázatíróval, és a rendelet 13. 

számú melléklete által tartalmazott pályázatokat elfogadta az NFÜ, illetve van egy módosító 

határozati javaslat, ennek az elfogadását kérték, hogy van ennyi fedezet az önkormányzat 

számláján. 

 

Polgármester: ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a testület a „Tárnok-Kulturális 

intézmény, közösségi szolgáltatás és településközpont fejlesztés” – című KMOP-5.2.1/A-09-

2009-0035 jelű pályázathoz kapcsolódóan a teljes projekt költségét 138.416.414,-Ft összeget az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor a megfelelő soron tervezi. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 
 

NAPIREND 
 

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Javaslat az óvoda nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

 



 4 

Dr. Simon Mária: elmondja még, hogy a rendelet-tervezetben a 3 § (4)-ben gépelési hiba 

található, a helyes mellékletszámok az alábbiak 2,3,4,5,6. 

 

Rozbora Andor: nyelvpótlékkal kapcsolatban kérdezi, hogy szó volt róla, hogy csak az effektív 

használat után jár, ezt módosították-e már. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy nem módosították, de aki eddig kapta, annak a módosítás után 

sem vonható el, csak az újak nem kapnának. 

 

Rozbora Andor: kérdezi, hogy az ingatlan értékesítés 30 millió Ft mit takar. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy ide tartozik a szemben lévő telek, a Halász utcai telek, és a 

játszótér melletti telek, amikről döntött a testület, hogy eladásra kerülnek, valamint 15 millió Ft 

a befektetőktől. 

 

Rozbora Andor: szeretné, ha kimutatásban szerepelnének tételesen a fejlesztési jellegű 

beruházások. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy a 17., 18. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

Halmosné Liebhauser Szilvia: jelzi, hogy hamarosan távoznia kell az ülésről. 

 

Polgármester: javasolja, hogy térjenek át a 2. napirendi pontra, akinek kérdése van tegye fel. 

 

 

 

 

2.) Javaslat az óvoda nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza) 

 

Halmosné Liebhauser Szilvia: az óvoda nyári zárva tartásáról elmondja, hogy, eddig 5 hétig 

volt zárva minden óvoda, de az óvodai ellátás egész nyári időszakban biztosított volt a 

gyermekek számára. Készített egy kimutatást, hogy 2006. évtől a gyermekek milyen arányban 

veszik igénybe a nyári óvodai ellátást, ez átlagosan 53 fő. Meglátása szerint a szülők óvodai 

ellátási igényét és a normatívát nem befolyásolja, hogy 4 vagy 5 hétig van zárva az óvoda, a 

szabadságok kiadása viszont veszélybe kerülne, ha csak 4 hétig lennének zárva, mert szorgalmi 

időszakban a pedagógusok csak indokolt esetben mehetnek szabadságra. 

 

Polgármester: kérdezi, hogyan oldják meg ott, ahol nagyobb az igény. 

 

Halmosné Liebhauser Szilvia: válasza, hogy általános gyakorlat, hogy bezárnak az óvodák, és 

egy óvodát jelölnek ki, ahova vihetik a gyermekeket. 

 

Korossy-Khayll Gábor: kérdezi, hogy mi az intézményvezető asszony kérése. 

 

Halmosné Liebhauser Szilvia: válaszában elmondja, hogy az „A” változatot javasolja 

elfogadni. 

 

Polgármester: megköszöni az észrevételeket, javasolja, hogy térjenek vissza a költségvetés 

tárgyalásához. 
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1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Polgármester: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint 2.310.000 Ft.-ot javasol 

biztosítani 6 hónap időtartamra turisztikai, idegenforgalmi vállalkozói díjra az általános 

tartalékkeret terhére. Elmondja, hogy tavaly az eredeti döntés 311.000 ft + ÁFA-ra vonatkozott. 

Így 6 hónapra a pontos összeg 2.332.500 Ft. 

 

Lepsényi Katalin: nem tudja pontosan, hogy ez a költség mire fordítódik, milyen munkadíj. 

 

Polgármester: elmondja, hogy a testület egyöntetűen támogatta a Tárnok Ösvény Projektet, ez 

az összeg annak a feltétele, hogy a projekt tovább haladjon. 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy a menedzser kiépítette a kapcsolati rendszert, azt kell a 

továbbiakban elérnie, hogy támogatásokat kapjon a megvalósításhoz.  

 

Lepsényi Katalin: megjegyzi, hogy szűkös a tartalékalap. 

 

Radics Ernő: közli, hogy ha a pályázati kiírásba ezt a költséget szakértői költségként teszik be, 

akkor a pályázattal visszanyerhető ez a pénz. 

 

Polgármester: kérdezi, hogy a pályázatnál megfelelő-e, hogy turisztikai, idegenforgalmi 

vállalkozói díjra ad a testület pénzt. 

 

Farkas Norbert: válasza, hogy az önkormányzat pályázik, tehát fog kapni egy számlát és az 

alapján fog elszámolni. Egyeztetni fognak, hogy mi az elszámolható költség. 

 

Polgármester: elmondja, hogy 7.440.000 Ft-ban, amit kért, abban benne van a bérköltség és 

terhei, közlekedési kiadások, telekommunikációs költség is, most a díjat a bérre biztosítani kell, 

és a következő egyeztetésnél meg kell beszélni, hogy mi az a költség, ami nélkülözhetetlen a 

projekt folytatásához, ezekre a zárszámadásnál lehet visszatérni. 

 

Dr. Simon Mária: jelzi, hogy a jegyző felelőssége, hogy összeállítsa a költségvetést, a 

szabályosságért a polgármester felel, de a gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület felel, 

és kevés az általános tartalékkeret. 

 

Hosszú Lajos: véleménye, hogy úgy indították el a projektet, hogy végig is viszik, ezért nem 

javasolja a visszalépést. 

 

Farkas Norbert: tájékoztatja a testületet, hogy a pályázat kiemelt projekteket támogat 300 

millió Ft-tól, 900 millió Ft-ig lehet pályázni, és 100 %-os támogatású. 

 

Syposs Gyuláné: egyetért azzal, hogy ha belekezdtek folytatni kell, mert olyan szép program, 

amit nem szabad abbahagyni, és ennek a feltételeinek a biztosítására kell törekedni. 

 

 

Polgármester: szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, azzal a pontosítással, hogy 

az összeg 2.332.500 Ft. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.) 
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Tárgy: Költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

39/ 2010. (II. 15.)  
 

 

(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 2 tartózkodással)    

 

Aradi József kiment. 

 

Polgármester: ismerteti az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Syposs Gyuláné: kérdezi, hogy miért 10 hónapra kapják. 

 

Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy a nyári szünet miatt, mert 30 nap után nem jár az 

étkezési jegy, ha többet szeretne a testület, akkor az általános tartalékkeret terhére van 

lehetőség. 

 

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 10 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

40/ 2010. (II. 15.)  
 

 

(8 igen szavazattal, 2 tartózkodással)    

 

 

Polgármester: szavazásra bocsátja a helyszínen kiosztott határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 10 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Költségvetés 

 

HATÁROZAT:    

41/ 2010. (II. 15.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal, 1 tartózkodással)    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy 2.332.500 Ft.-ot 6 hónap időtartamra turisztikai, 

idegenforgalmi vállalkozói díjra a vásárolt közszolgáltatások soron a dologi 

kiadások terhére biztosítson. 

 

 

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola 2010. évi költségvetésében a meleg étkezési utalványt 

– tekintettel az iskola nyári, ősz és téli szünetre –  8.000,Ft/fő/hó összegben 10 

hónapra biztosítja. (5.120,-eFt + 1.280,-Ft adó) 

 

 

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

„Tárnok-Kulturális intézmény, közösségi szolgáltatás és településközpont 

fejlesztés” – című KMOP-5.2.1/A-09-2009-0035 jelű pályázathoz kapcsolódóan a 

teljes projekt költségét 138.416.414,-Ft összeget az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésében biztosítja a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor a megfelelő soron tervezi. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet 

Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Aljegyző 

Gazdasági és Pénzügyi irodavezető 

Pályázatíró 
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Pusztafi Lászlóné: jelzi, hogy a Szociális Bizottság javaslata volt, hogy az idősek karácsonyára 

tervezett 3 millió ft-ból 300.000 Ft a gyermekek karácsonyára fordítódjon. 

 

Polgármester: elmondja, hogy a végrehajtásnál figyelembe veszi a javaslatot. 

 

Aradi József visszajött. 

 

 

Polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását a módosításokkal együtt. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 11 képviselő van jelen.) 
 

 

 

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletet 9 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy a 2/2010.(II. 18.) számú rendelet: 

 

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet. 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

2.) Javaslat az óvoda nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

 

Polgármester: elmondja, hogy az intézményvezető az „A” határozati javaslat támogatását kérte 

a testülettől, amely 5 hét zárva tartást jelent, hozzáfűzi, hogy mivel kapacitással rendelkezik az 

óvoda, ezért meg kell próbálni feltölteni. 

Elmondja még, hogy az Oktatási Bizottság is „A” határozati javaslat mellett döntött. 

Amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Óvoda zárva tartás 

 

HATÁROZAT:    

40/ 2010. (II. 15.)  
 

 

 

 

 

RENDELET 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda éves 

nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az alábbiak szerint határozza meg:  

 

Nyári időszakban zárva tart: 

 - 2010. június 21.- július 23. között: 

   Mesevár Óvoda, Templom u. 14. 

   Mesevár Óvoda, Templom u. 15. 

. 
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(11 igen szavazattal )    

 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária  

Polgármester                Jegyző 

- 2010. július 26. – augusztus 27. között: 

   Pitypang Tagóvoda, Marton u. 1. 

   Hétszínvirág Tagóvoda, Dózsa Gy. út 29. 

A zárva tartás ideje alatt bármelyik nyitva tartó óvoda köteles fogadni a 

gyerekeket, ha ezt a szülő az esedékesség előtt egy héttel jelzi a fogadó 

óvoda vezetőjénél. 

 

Az intézményvezető a kihirdetésről és a végrehajtásról köteles intézkedni. 

A közzétételről az intézményvezető a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 


