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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 elfogadása

HATÁROZAT:

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

58/ 2010. (III. 25.)
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2007.(VI.25.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 27/2003.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról (később kerül
kiosztásra)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) A Művelődési Ház és Könyvtár intézmény nevének módosítása, alapító
okiratának módosítása, valamint SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) A közalkalmazott pedagógusok
megállapítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

kötelező

illetménypótlékának

5.) TSP Összefogás alapítvány megszüntetésének kezdeményezése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Javaslat az ÉTV közös tulajdonról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Tárnoki csatornaépítéshez szükséges
meghatározatása (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

saját

erő

és

önrész

8.) Ingatlanügy I. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Ingatlanügy II. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)
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Polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Ifjúsági Ház kerítés építése, valamint
Vályogosné Kertes Erzsébet lemondása a vezetői megbízatásáról tárgyú előterjesztéseket.
Egyenként szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: Ifjúsági Ház kerítés építés

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:

59/ 2010. (III. 25.)
Ifjúsági Ház kerítés építés
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés:Vezetői megbízatásról lemondás
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
60/ 2010. (III. 25.)

Vályogosné Kertes Erzsébet lemondása a vezetői megbízatásáról ( zártan
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
árnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Polgármester: javasolja, hogy a 6., 7., 8., és 9. napirendi pontokat valamint a vezetői
megbízásról való lemondást
zárt ülésen
tárgyaljakérelme
a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Tárnoki
Ütősegyüttes
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt ülés

HATÁROZAT:
61/ 2010. (III. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontokat zártan tárgyalja:
6.) Javaslat az ÉTV közös tulajdonról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Tárnoki csatornaépítéshez szükséges
meghatározatása (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

saját

erő

és

önrész

8.) Ingatlanügy I. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Ingatlanügy II. (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Vályogosné Kertes Erzsébet lemondása a vezetői megbízatásáról (
zártan kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)
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árnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:

Polgármester: javasolja, hogy az intézményvezetőre tekintettel elsőként a Művelődési Ház és
Könyvtár intézmény nevének módosítása, alapító okiratának módosítása, valamint SZMSZének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend előbbre
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot tárgyalja elsőként:
62/ 2010. (III. 25.)

A Művelődési Ház és Könyvtár intézmény nevének módosítása, alapító
okiratának módosítása, valamint SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(11 igen szavazattal)

Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló
(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák)
Polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a megbízott iskolaigazgató március 19-i személyi
változások miatt a tavaszi szünet péntekig történő meghosszabbítását kérte, mert olyan
lemaradást talált az adminisztrációban, amit a tanítás mellett rendbe tenni nem tud.
Kéri, hogy akinek kérdése van a lejárt határozatokkal, vagy a polgármesteri beszámolóval
kapcsolatban tegye fel.
Pusztafi Lászlóné: kéri, hogy a Kürthy Miklósné január 25-i beszámolójával kapcsolatban
mondjon néhány szót.
Bökönyi Endre: megérkezett.
Polgármester: elmondja, hogy bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy tetvesedési
problémák voltak egy gyermeknél. Felvették a kapcsolatot az ÁNTSZ-el, akik ellenőrizték az
érintett háztartást és megállapították, hogy nincs tetvesedés. Tekintettel arra, hogy előfordult
már ilyen, - és ez akut probléma a világ minden részén - ezt a családot a családsegítő szolgálat,
az ÁNTSZ és az érintett nevelési intézmény fokozott kontroll alatt tartja. A másik esetben egy
olyan településről, ahol TBC fertőzés volt gyermekeket hoztak Tárnokra. A gyermekeket a
veszélyhelyzet miatt a törökbálinti Tüdőgondozó Intézetbe szállították kivizsgálásra, ahol
megállapították, hogy nincs TBC fertőzés.
Syposs Gyuláné: a Meteor, helyi mentő, spanyol terület és a Veolia-val kapcsolatban
érdeklődik.
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Polgármester: válasza, hogy a speciális mentő százhalombattai csoportja bázist keres Tárnokon,
erre a tűzoltószertárral kapcsolatban érdeklődtek. A Veolia ügy lezárult, megkötötték a
megállapodást. Meteorral kapcsolatban volt még egy-két elvarrandó adminisztratív szál, most
már a csatornázás tervezésénél tartanak. A spanyolokkal kapcsolatban az érintett 72 tulajdonos
közül 8 nem írta alá a megállapodást a befektetővel, amennyiben nem tudja megszerezni a
területet egységesen, így az opciós joga december 31-én lejárt. Amennyiben más kérdés nincs
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló és lejárt határozatok

HATÁROZAT:
63/ 2010. (III. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2010. február 4-től 2010 március 18-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) a 2010. február 11-től 2010. március 24-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(12 igen szavazattal)

1.) A Művelődési Ház és Könyvtár intézmény nevének módosítása, alapító okiratának
módosítása, valamint SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát, valamint az Oktatási Bizottság módosító
határozatát, szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: módosító javaslat

HATÁROZAT:
64/ 2010. (III. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az intézményvezető április
2-ig nyújtsa be, SZMSZ-ét pedig szakértővel a májusi képviselő-testületi ülésre
készíttesse el.
(12 igen szavazattal)

Polgármester: elmondja, hogy valóban szükséges, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár
nevében szerepeljen a „Tárnoki” megnevezés. Felkéri az intézményvezető a kötelező és nem
kötelező, de az intézmény által ellátandó feladatok alapító okiratba történő átvezetését készítse
elő április 2-ig. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirat, SZMSZ
1.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fenntartásában
lévő Művelődési Ház és Könyvtár intézmény nevének „Tárnoki
HATÁROZAT:
65/ 2010. (III. 25.) Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésére történő módosítását elfogadja.
Felkési az intézményvezetőt, hogy az alapító okirat módosítását készítse elő.
2.) Felkéri az intézményvezetőt, hogy a kötelező és nem kötelező – de az
intézmény által ellátandó – feladatok alapító okiratba történő átvezetését készítse el
2010. április 2-ig.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2010. április 2.
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
II.
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetője által készített és benyújtott melléklet szerinti
Szervezeti és Működési Szabályzatát további átdolgozásra visszaadja.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2010. májusi képviselő-testületi ülésre szakértővel készíttesse el.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2010. májusi ülés
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda
Intézményvezető

(12 igen szavazattal)

Dr. Simon Mária: elmondja, hogy az alapító okirat módosításához nem szükséges szakértőt
igénybe venni, három-négy pontot kell módosítani, ennek elkészítésében a hivatal segítséget
nyújt az intézményvezetőnek. Az SZMSZ-t pedig szakértővel készíttesse el.
Lepsényi Katalin kiment.

2.) Rendelet-tervezet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2007.(VI.25.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel,
amennyiben nincs szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

(Rendeletalkotáskor 11 képviselő van jelen.)
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RENDELET
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2007.(VI.25.) számú
rendelet módosításáról szóló rendeletet 11 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy a 3/2010.(III. 29.) számú rendelet:
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2007.(VI.25.) számú
rendelet módosításáról szóló rendelet
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

3.) Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
27/2003.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról (később kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy most már a rendelet szöveges
elfogadása történik. Kivonásra került belőle az M1/1 tervlap (az ipari parki terület), az M1/10
(Öreghegy) és az M1/11 (Zámori patak melletti tanyák).
Pécsvári László: kérdezi, hogy az M1/10 az egész Öreghegyre vonatkozik-e.
Polgármester: válasza, hogy a Öreghegynek készült egy olyan alapvető úthálózat terve, ami
biztosította volna annak teljes közlekedési feltárását és a közművek kiépítését, a testület viszont
azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy ahhoz hogy egy utat a hegyen szabályosan meg lehessen
építeni, csak kisajátítással lehetne megtenni, így anyagilag felvállalhatatlan. Elkészül a terv és
ha elfogadja a testület, akkor kialakításra kerülhet, most bekerülnek, mint irányadó vonalak.
Radics Ernő: kérdezi, hogy a kereskedelmi szolgáltató terület besorolása az M7-el egyeztetve
lett-e.
Polgármester: tájékoztatja, hogy ki lett véve a tervlap.
Pátrovits Zsolt: válasza, hogy marad a régi besorolás.
Polgármester: amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot.
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(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ

HATÁROZAT: módosítása során elkészített határozat mellékletét képező Szőlőhegyre
66/ 2010. (III. 25.)

vonatkozó javított M-1/10 számú tervlap szerinti szabályozást elfogadja úgy,
hogy a terven szereplő irányadó szabályozási elemeket a továbbtervezés, ill.
intézkedések során javaslatként kell figyelembe venni, helyük telekalakítási
terv, kitűzési vagy megosztási vázrajz alapján pontosítható.
A szabályozási tervlapon szereplő irányadó szabályozási elemek alapján a
fentiekben leírt telekalakítások csak adott területre vonatkozó
településrendezési szerződés megléte esetén lehetségesek.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés-Műszaki Iroda vezetője
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

Polgármester: szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hész

HATÁROZAT:
67/ 2010. (III. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „az épített
környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3)
bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tárnok Településszerkezeti
tervét az alábbiak szerint módosítja
(1) A Településszerkezeti Terv 9 településrészére vonatkozó Tervrészlet
helyébe e határozat 2-10. sz. mellékletét képező 9 településrész
Településszerkezeti terve lép.
….. (lásd TSZT lapjai)
(2) A Településszerkezeti Terv Szabályozási tervlap jelmagyarázatának
helyébe a hatályba lépő HÉSZ szerinti jelmagyarázat kerül.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés-Műszaki Iroda vezetője
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
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Polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 11 képviselő van jelen.)
RENDELET
Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
27/2003.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
rendeletet 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy a 4/2010.(III. 29.) számú rendelet:
Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
27/2003.(XII.23.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
rendelet
(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

4.) A közalkalmazott pedagógusok kötelező illetménypótlékának megállapítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy Oktatási Bizottság a
pótlékok módosítását javasolta, azonban a Pénzügyi Bizottság nem támogatta, mert a
költségvetésben eszerint lettek tervezve.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy a „b.” és a „c.” pontban a törvényi maximumot
állították be, annál nem is lehetne többet adni.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy az osztályfőnöki pótlék emelését támogatná a bizottság.
Dr. Simon Mária: közli, hogy 12 % volt eddig, ezt emelte 38 %-ra kormány.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy esetleg a zárszámadásnál lehetőség lesz rá.
Polgármester: tájékoztatja, hogy most nem hozhatnak döntést, arról, amire esetleg a
zárszámadáskor lehetőség lesz.
Dr. Zsigmond Réka: jelzi, hogy így is több mint háromszorosára lett emelve a pótlék.
Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy költségvetésben a jogszabálynak megfelelően lett
tervezve, de helyre kell tenni határozati formában is.
Polgármester: szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság módosító javaslatát.
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(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: illetménypótlék módosító javaslat

HATÁROZAT:
68/ 2010. (III. 25.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
fogadja el az Oktatási és Művelődési Bizottság alábbi módosító javaslatát:
„Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Oktatási és Művelődési Bizottsága javasolja
a képviselő-testületnek, hogy
a pedagógus munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott pedagógusok kötelező illetménypótlékának mértékét az alábbi
módosítással állapítsa meg:
a.) osztályfőnöki pótlék:

38 %

40 %

b) diák-önkormányzatot segítő pedagóguspótlék annak, aki a
nevelési-oktatási intézményben működő iskolai, kollégiumi
diákönkormányzat munkáját segíti;

30 %

c) munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői,
szakosztályvezetői)
pótlék
annak,
aki
intézményi
munkaközösség-vezetői
(tanszakvezetői,
tagozatvezetői,
szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti munkaközösségvezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői)
feladatot lát el;

30 %

50 %

d) gyógypedagógiai pótlék annak, aki sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és
oktatását, kollégium nevelését vagy közoktatási intézményben a
gyermekek fejlesztő felkészítését - a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - végzi;

38 %

40 %

e.) számítástechnikai pótlék annak, aki általános iskolában,
középiskolában, szakmunkásképző iskolában - kizárólag a
számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatásán kívül - a
tantervi követelmények átadásához és elsajátításának
ellenőrzéséhez
rendszeresen
informatikai
eszközöket,
módszereket alkalmaz. Az informatikai ismeretében való
jártasságot legalább „E” fizetési osztályba sorolásra jogosító
informatikai, számítástechnikai szakképzettséggel kell igazolni.

36 %

(3 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással) Elutasítva

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: illetménypótlék
Tárnok

Nagyközség

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

HATÁROZAT: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 75. §-ában
69/ 2010. (III. 25.)

kapott felhatalmazás alapján megalkotott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15.
§-alapján a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
pedagógusok kötelező illetménypótlékának mértékét 2010. február 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
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a.) osztályfőnöki pótlék:

38 %

b) diák-önkormányzatot segítő pedagóguspótlék annak, aki a nevelésioktatási intézményben működő iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
munkáját segíti;

30. %

c)
munkaközösség-vezetői
(tanszakvezetői,
tagozatvezetői,
szakosztályvezetői) pótlék annak, aki intézményi munkaközösség-vezetői
(tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények
közötti
munkaközösség-vezetői
(tanszakvezetői,
tagozatvezetői,
szakosztályvezetői) feladatot lát el;

30 %

d) gyógypedagógiai pótlék annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium
nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő
felkészítését - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében
foglaltak szerint - végzi;

38 %

e.) számítástechnikai pótlék annak, aki általános iskolában,
középiskolában, szakmunkásképző iskolában - kizárólag a számítástechnikai
és informatikai ismeretek oktatásán kívül - a tantervi követelmények
átadásához és elsajátításának ellenőrzéséhez rendszeresen informatikai
eszközöket, módszereket alkalmaz. Az informatikai ismeretében való
jártasságot legalább „E” fizetési osztályba sorolásra jogosító informatikai,
számítástechnikai szakképzettséggel kell igazolni.

36 %

Határozatról értesítést kap:
Polgármester
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(12 igen szavazattal)

5.) TSP Összefogás alapítvány megszüntetésének kezdeményezése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben
nincs szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: TSP megszüntetés
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

HATÁROZAT: 1. a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel - Sóskút
70/ 2010. (III. 25.)

Önkormányzat és Pusztazámor Önkormányzat egyetértésével - a TSP
Összefogás Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi a Pest Megyei
Bíróságnál.
2. A Közalapítvány OTP Banknál vezetett folyószámláján lévő kb. 1.990.000Ft készpénz felhasználását Sóskút Község település oktatási, művelődési,
egészségügyi és sport tevékenységeinek támogatására javasolja biztosítani
úgy, hogy a számlán lévő összeg Sóskút Község Önkormányzatának
számlájára kerüljön átutalásra a bírósági döntést követően. A Közalapítvány
egyéb vagyonnal nem rendelkezik.
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3. A Közalapítvány által 2003-ban felvállalt feladatok ellátását az érintett
önkormányzatok a sport, művelődési, egészségügyi feladatokat ellátó civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok) támogatásával látják el.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítvány megszüntetése érdekében az
önkormányzat ügyvédjét bízza meg a jogi képviselettel.
Felelős: Polgármester
Határidő: benyújtásra 2010. április 15.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
Határozatról értesítést kap:
Tárnok, Sóskút, Pusztazámor Polgármestere
Jegyzői Iroda
(10 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

6.) Ifjúsági Ház kerítés építés
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Ifjúsági Ház kerítés
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat

HATÁROZAT: 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.18.) rendeletének általános
71/ 2010. (III. 25.)

tartalékkerete terhére az Ifjúsági Ház játszóterének kerítés-építésére 86.000,Ft-ot, azaz nyolcvanhatezer forintot hagy jóvá. Felkéri a polgármestert, hogy
az összeg beruházási kiadások soron történő előirányzatosításáról
gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. évi kts. Soron következő módosítása
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

A 7-11. napirendi pontokat, zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv
készült az 9.-13. számú melléklettel, és 72-76-os számú határozattal.
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Polgármester: a napirendi pontok után tájékoztatja a testületet, hogy a Tárnok KSK egy kéréssel
fordult a testülethez, amiben a megítélt 2010. évi támogatást 12 egyenlő részletben tárgyévben
való átutalását kéri, januártól decemberig felosztásban havonta, melyből az utolsó átutalás fedezné
a jövő januári költségeket. Az előző testületi ülésen már tisztázták, hogy a KSK február 1-jétől
január 31-ig kötött szerződést a támogatásra 2009-ben, ebben az évben január 31-ével lejárt az
előző évi támogatás. A 2010. januárra szóló támogatását már előző év novemberben megkapta,
majd 2010. februárban megkapott másfél havi előleget, majd március elején megkapta a március
másik felét és a képviselői tiszteletdíj összegét. Az előző ülésen az volt a testület álláspontja, hogy
havi egyenlő részletben januárig utalják szerződés szerint a támogatást.
Aradi József: kéri a testületet, hogy szavazzák meg, hogy ha nem is ebben a felosztásban, de a
jövő évi egy hónapot az idén kaphassa meg. Az öltözőt nem tudja használni, javításokat,
pótlásokat kellett csinálni, amik eddig nem voltak láthatók. Elmondja, hogy nem több pénzt kér,
csak ezt a felosztást kéri elfogadni.
Polgármester: elmondja, hogy ebben az évben januárban is fizetési problémák voltak, nem látja,
hogy jövő januárban miért ne lennének.
Aradi József: közli, hogy ez mindig így volt, hogy kaptak előleget. Ha nem akar a testület segíteni,
akkor nem fog.
Polgármester: elmondja a testület 5,5 millió Ft-tal segíti a KSK-t. Tekintettel arra, hogy tavaly az
összegeket mindig módosítani kellett, ezért az idén úgy határozott a testület, hogy nincs eltérés.
Aradi József: nehezményezi, hogy nem volt itt és akkor vezették ezt elő.
Polgármester: felhívja a figyelmét, hogy mivel jelezte, hogy nem tud jönni, ezért nyomatákosan
kérte, hogy mindenképp legyen itt a KSK vezetéséből valaki.
Aradi József: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is elfogadta.
Dr. Zsigmond Réka: elmagyarázza, hogy beszéltek róla, de nem hozott a bizottság döntést, csak a
2009. évi beszámolót fogadták el.
Aradi József: elmondja, hogy csak a probléma van az épülettel.
Polgármester: közli, hogy a Kft szívesen átvenné az épületet, gondoskodna a működtetéséről és a
fenntartásáról.
Aradi József: rávágja, hogy persze most, hogy felszerelték a küszöböket.
Polgármester: kéri a képviselőket, hogy mondjanak véleményt az ügyben.
Bökönyi Endre: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is azt mondta, hogy szokta
támogatni a KSK plusz igényeit, de a múltkor is nemmel szavazott, hogy előre felvegye.
Lehetőleg havonta vegyék fel a támogatást, mert átláthatatlanná válik. Ő maga nem támogatja a
kérelmet. Közli, hogy abban nincs igaza, hogy rossz az épület, mert bojkottálta az átvételt, kérte
többször, hogy vegyen részt a hibajegyzék összeállításában és az átvételben, de nem tette.
Aradi József: közli, hogy akkor vegye vissza az öltözőt a Kft. Elmondja, hogy a födém sem volt
megfelelő, mert fafödémet tettek fel, a közbeszerzési eljárásban pedig az van, hogy beton és
kerámia kefni kell.
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Polgármester: elmondja, hogy akkor személyesen utasította a kivitelezőt, hogy a közbeszerzési
törvénynek feleljen meg.
Dr. Zsigmond Réka: elege van abból, hogy amióta megépült az új öltöző, mást sem hall, csak
panaszt, egy köszönöm nem hagyta el senkinek a száját, ezért javasolja, hogy adják át olyannak az
épületet, aki meg tudja becsülni és üzemeltetni tudja.
Polgármester: megköszöni az ülésen való részvételt, és az ülést berekeszti.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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