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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel határozatképes a testület.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:

43/ 2010. (II. 25.)
NAPIREND
1.) Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetői kérdések
rendezésére (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Polgármester: javasolja, hogy a „Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetői
kérdések rendezésére” előterjesztést zártan tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Zárt ülés

HATÁROZAT:
44/ 2010. (II. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontot zártan tárgyalja:
NAPIREND

1.) Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetői kérdések
rendezésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Polgármester: sürgősséggel egy előterjesztést javasol megtárgyalni. Szavazásra bocsátja ennek
napirendre való felvételét.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend +
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
45/ 2010. (II. 25.)
Előterjesztés Vis Maior támogatás igénylésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(8 igen szavazattal)
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Polgármester: szavazásra bocsátja együttesen a napirendet.

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend együtt
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
46/ 2010. (II. 25.)
NAPIREND

1.) Javaslat a csatornázási programmal kapcsolatos üzemeltetői kérdések
rendezésére (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Előterjesztés Vis Maior támogatás igénylésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Polgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet, hogy a KSK vezetője
megkereste egy újabb kéréssel, amiben újabb előleg folyósítását kérte. Elmondja, hogy
korábban megítélt a testület 5,5 millió Ft-os éves támogatást, illetve a képviselő úr 257.000 Ftot a tiszteletdíjából a KSK-nak utal, így a havi támogatás 458.000 Ft/hó, amely február 1-jétől
január 31-ig tart, azért, hogy az átmeneti költségvetésben is legyen forrása. Idén volt már a
képviselők előtt egy kérelme, melyben 600.000 Ft-ról döntött a testület, azonban tegnap
képviselő úr ismét megkereste, és azzal a javaslattal állt elő, hogy szeretné, ha a 2011. január
havi díját átutalnák neki most, megkapná még a márciusból maradt 142.000 Ft-ot, cserébe
vállalná, hogy 2010. decemberében az arra a hónapra járó 458.000 Ft-ot két egyenlő részben
kaphassa meg decemberben és januárban. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
megtörtént-e az elszámolás a 2009. évi támogatásról.
Korossy-Khayll Gábor: válaszában elmondja, hogy még nem tárgyalták, mert a legutóbbi
ülésen nem volt határozatképes a bizottság.
Dr. Zsigmond Réka: elmondja, hogy már nem tudja követni, hogy mikor mire kér támogatást,
az problémája, hogy mindig így kezdődik, hogy csak ennyi kell és nem kérnek többet, de
mindig az a vége, hogy újabb pénzekért folyamodik a testülethez. Ő maga nem támogatja újabb
előleg kifizetését.
Polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy egyeztetett Jegyző asszonnyal és arra jutottak,
hogy a márciusi fennmaradt 142.000 Ft-ot és a képviselői tiszteletdíjat meg tudja kapni előre.
Kérdezi a testületet, hogy utána egyenlő részletekben kerüljön kifizetésre a támogatás, vagy
kapja meg egy összegben. Kéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot.
Dr. Simon Mária: tájékoztatásul elmondja, hogy azért hozta Polgármester úr testület elé, mert
tegnap elkészült a szerződéstervezet, beleírva az, hogy megkapja a tiszteletdíját egy összegben,
a márciusból fennmaradó részt és 1/12 részben a többit, de Aradi úr nem írta alá a szerződést,
így nem tudnak addig fizetni.
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Radics Ernő: szerint a maximumot, amit meg lehet tenni, azt Jegyző asszony felsorolta.
Csatlakozik Zsigmond Réka javaslatához, ha ezt a támogatást nem írta alá, akkor addig 1/12
részt kapja.
Polgármester: elmondja, hogy az aláírásig azt sem tudják kifizetni.
Radics Ernő: véleménye, hogy akkor amíg nincs aláírva, addig semmit ne kapjon.
Hosszú Lajos: egyetért az előtte szólókkal, szerinte olyan ember kellene a KSK vezetésébe, aki
ezt a pénzt be tudja osztani és tudna örülni a támogatásnak.
Polgármester: kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy egyeztessenek Aradi Józseffel a
beszámoló kapcsán.
Megköszöni a hozzászólásokat, javasolja, hogy elsőként a Vis Maior támogatás igénylésével
kapcsolatos napirendi pontot tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend sorrend
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

HATÁROZAT: első napirendi pontként az „Előterjesztés Vis Maior támogatás igénylésére
47/ 2010. (II. 25.)

napirendi pontot tárgyalja.
(8 igen szavazattal)

1.) Előterjesztés Vis Maior támogatás igénylésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
( Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szombat reggel a tűzoltóság értesítette,
hogy egy ház belvíz miatt veszélyben van. A helyszínre kiküldte a településüzemeltetés
kollégáit, akik megállapították, hogy a Benta vízszintje megemelkedett, a belvíz pedig nem tud
az árkokból elfolyni és Ligeten a Vörösmarty, Jókai, Madách, és Kölcsey utca került
kiöntésveszély alá. Értesítette a Helyi Védelmi Bizottságot, azon keresztül, pedig a
katasztrófavédelmet és néhány órán belül a helyzetet normalizálták. Összesen négy ház került
veszélybe, azt a tűzoltók és a KÖZ-ért Kft. dolgozói mentesítették a víztől. Emberben,
épületben, ingóságban kár nem esett. Ennek viszont vannak költségei, 7-800.000 Ft-nál
tartanak. Van egy kidolgozott pályázati rendszer a visszaigénylésre, ennek előterjesztése van
most a képviselők előtt.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Vis Maior
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

HATÁROZAT: Vis Maior tartalék címen 595.000. Ft- azaz ötszázkilencvenötezer forint
48/ 2010. (II. 25.)

összegben támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz, az
önerőt 255.000. Ft- azaz kettőszázötvenötezer forintot az általános
tartalékkeret terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Határozat végrehajtását végzi: Építés-Műszaki Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés-Műszaki Irodavezető
Gazdasági-Pénzügyi Irodavezető
(8 igen szavazattal)

Polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évek legnagyobb szabású munkáin
kezdenek túl lenni, a csatornázással kapcsolatban. 2008. decemberében egy sikeres pályázatot
készítettek, amiben a térség Európai Unió által finanszírozott, 100 %-os csatornázottsággal
való ellátását célozták meg Diósd, Érd és Tárnok közreműködésével. 2009. nyarán a
kormányzati támogatás és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségi támogatás megszületett, 25
milliárd Ft értékű támogatási összeget ítéltek meg a településeknek. Ezek után következett,
hogy a sikeres pályázatot az EU illetékes szervének is jóvá kellett volna hagyni, azonban egy
levélben arról tájékoztatták az érintett önkormányzatokat, hogy az ÉTV 2006-ban történt
privatizációjába egy olyan hiba, vagy rossz döntés csúszott, ami az Európai Uniós joggal
ellentétesnek ítélnek, mégpedig az, hogy a szakmai befektető bevonása során olyan döntést
hoztak a képviselő-testületek, hogy minden jövőbeni fejlesztés működtetési jogát is eladták. Ez
azt jelenti, hogy az Unió által finanszírozott csatornázás működtetési jogát is eladták.
A tárnoki képviselő-testület kapott egy tájékoztatást arról, hogy egy rendeletben kötelezték el
magukat még a privatizálás előtt az EU kohéziós alapja által történő, EU által finanszírozott
csatornázási projektben és itt elfelejtették megnézni, hogy ez a döntés milyen EU-s jogokkal
harmonizál, vagy nem harmonizál. Az EU álláspontja, hogy amíg egy nyílt szabályos pályázat
keretében a csatorna üzletág nem kerül pályáztatásra, addig a folyósítást visszatartják, itt járt
Magyarországon az EU illetékes szervének vezetője, aki ezt személy szerint is megfogalmazta.
Azt mondta, hogy mindenképp meg kell oldani ezt a problémát, erre pedig csak egy alternatíva
kínálkozott: le kell választani a víz üzletágról a csatorna üzletágat, fizikailag és jogilag. A
három önkormányzat kizárólagos birtokába kell visszajuttatni, ez megvalósíthatónak tűnt.
Azóta az ÉTV-ben csak ez a három település bír közvetlen csatornaszolgáltatási kapcsolattal a
befektetővel. Elindult ennek a kidolgozása, az EU elfogadta azt, hogy ha fizikailag le tudják
választani a csatornát, és ha jogilag le tudják választani a szerződésből e három település
részére egyértelműen és követhetően ezt az üzletágat, akkor írja alá az Unió.
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Elindult egy több hónapon keresztül tartó egyeztetés a befektetővel, az ÉTV-vel, és az érintett
önkormányzatokkal. Minden érintett fél közösen megbízott egy könyvvizsgáló céget, hogy
próbálja meg hitelt érdemlően, támadhatatlanul bizonyítani, hogy mit jelent ennek az
üzletrésznek az értéke, és utána elindult egy tárgyalás a befektetőkkel, hogy ők milyen
formában látják megvalósíthatónak ezt a döntést. Ennek anyagi vonzata is van, ez a testület elé
fog kerülni. Elmondja, hogy részletesebben a 2. napirendi pont keretében, zárt ülésen tárgyal e
kérdésről a testület.

A 2. napirendi pontot, zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült 2.
számú melléklettel, és 49-es számú határozattal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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