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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fővel határozatképes a testület. A
kiküldött napirendi pontok közül a kommunikációs infrastruktúra tárgyalását leveszi
napirendről tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudta megtárgyalni.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
94/ 2010. (IV. 28.)
NAPIREND

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 7/2009.(III.4.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2/A.) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről (zárszámadás) 2009. évi egyszerűsített tartalmú
mérlegbeszámolója, döntés a 2009. évi pénzmaradványról
2/B.) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal)
Polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Javaslat a „Turisztikai vonzerő- és
termékfejlesztés előmozdítása KMOP 3.1.1/E” pályázat előkészítésére tárgyú előterjesztést.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: pályázat előkészítése
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
95/ 2010. (IV. 28.)

Javaslat a „Turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása KMOP
3.1.1/E” pályázat előkészítésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal )

1.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 7/2009.(III.4.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
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Polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a
rendelet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 7/2009.(III.4.) Ör. sz. rendelet
módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselőtestület.
A polgármester megállapítja, hogy az 5/2010.(IV. 30.) számú rendelet:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 7/2009.(III.4.) Ör. sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

Dr. Simon Mária: tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság észrevett apróbb hibákat
a táblázatban, azt átírták a megfelelő helyre.

2/A.) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)
2009. évi egyszerűsített tartalmú mérlegbeszámolója, döntés a 2009. évi
pénzmaradványról
(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: megkéri a könyvvizsgáló cég képviselőjét, hogy ismertesse a könyvvizsgálói
véleményt a zárszámadással kapcsolatban.
Flender Éva: ismerteti a könyvvizsgálói jelentés tartalmát. Elmondja, hogy korlátozás nélküli
záradékot adott a könyvvizsgáló erre a beszámolóra. Megragadja az alkalmat, hogy
megdicsérje a pénzügyi apparátus munkáját, akik a beszámoló elkészítésén nagy munkát
végeztek. Tisztázásra kerültek mind a szerződések, mind az analitikus nyilvántartások, mind a
számviteli nyilvántartások. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.
Dr. Zsigmond Réka: a rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban kérdezi, hogy a tavalyi év
végén 79 millió Ft volt a követelés és az idei év végén 22 millió, miért csökkent az összeg.
Csorba Zoltánné: válasza, hogy ezek a szállítói kötelezettségek, tartozások, egyrészt a
decemberi beérkező számláknak a kifizetése januárban történik, másrészt az adókötelezettség,
az iparűzési adó kapcsán.
Flender Éva: elmagyarázza, hogy a feltöltés az a jövő évi bevételt illeti addig, amíg véglegesen
el nem számolják bevételként, ez kötelezettségként jelenik meg az önkormányzatnál. Ugyanígy
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van, ha helyi adó túlfizetés van. Tehát előírnak helyi adót, az illető kifizeti 2 évre előre, azt
kötelezettségként kell hozni az önkormányzat oldaláról. A nagy mérlegben tételenként kihozza,
hogy a helyi adó túlfizetés 5 millió Ft, az iparűzési adó feltöltés 12 millió Ft, és a szállítói
kötelezettség 2 millió Ft. Tavaly az iparűzési adó esett jelentősen vissza a gazdasági válság
miatt, a szállítói kötelezettség is 38 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra csökkent, ez azt jelenti, hogy
jobbak voltak a pénzügyi pozíciók és év végéig a likviditás megengedte, hogy teljesítsék a
kifizetéseket és gyakorlatilag csak az maradt meg, aminek a kifizetése amúgy is januárban
aktuális, de az előző évet terheli.
Dr. Zsigmond Réka: kérdezi, hogy a követelések a tavalyi év végén 53 millió volt, az idei év
végén 80 millió, ez az összeg mit takar, és várható-e ennek a beérkezése.
Heffner Erika: válasza, hogy a 85 millió Ft-ból 75,6 millió Ft adózók nyilvántartott hátraléka.
Készített egy kimutatást: a 75 millió Ft-ot megbontotta 2008. és az azt megelőző évekre, ez
54,6 millió Ft, a 2009-es évben hozzá jött még 20 millió Ft. A 20 millió Ft-ból 15 millió
telekadó követelés, ami a 2010. év elején teljesült. A fennmaradó követelésből 22 iparűzési
adózó van, akik felszámolás alatt állnak, az összes követelés feléjük 20 millió Ft, aminek
megtérülése nem igazán várható. A hitelezői igény be van nyújtva, de ezek behajthatatlan
követelések lesznek. Eltörölni, akkor tudja majd, ha a felszámolásuk befejeződik.
Polgármester: elmondja, hogy 12,8 millió Ft szabad felhasználású pénzmaradvány van, melyet
a Pénzügyi Bizottság az általános tartalékkeretbe javasolt helyezni. Javasolta még a bizottság a
Bolha Focitanoda és a Gyermekjóléti Szolgáltat támogatását, valamint, hogy az érdi tűzoltóság
részére 500.000 Ft támogatást nyújtsanak tűzoltóautó beszerzésére.
Syposs Gyuláné: kérdezi, hogy miért van szüksége a Bolha Focitanodának erre az összegre,
hiszen nemrég kaptak egy komoly támogatást.
Dr. Zsigmond Réka: válaszában elmondja, hogy azt a támogatást tavaly kapták, ebből vették
meg a kisbuszt, amivel hordják a gyerekeket és a fűnyíró traktort. Ez a 2.319.000 Ft egy
nagyon lecsupaszított igényük, ahhoz, hogy az év végéig a 300 gyereknek a sportoltatását tudja
vállalni. Több lábon áll az egyesület, saját szponzoraik vannak, illetve a gyerekektől beszedett
tagdíjon kívül az önkormányzattól szeretnének ennyi támogatást kapni, hogy év végéig életben
maradjanak. Elmondja még, hogy mindig pontosan elszámoltak az elköltött összegekről. Ebben
egy nagyobb tétel van, a munkabér két főállású edző számára, mert reggeltől estig vannak
edzések. Az a kérdés, hogy szeretné-e a testület, hogy a 300 gyerek az év végéig tudjon
sportolni, avagy sem.
Polgármester: megjegyzi, hogy sok szülő kérdezte, hogy tovább tudják-e vinni a gyerekeket
edzésre. Véleménye szerint, ha van sport támogatására, egészségnevelésre való törekvés egy
településen, akkor egy ekkora létszámot mozgató egyesületet mindenképpen támogatni kell.
Lepsényi Katalin: kérdezi, hogy a telekértékesítésnél 55.000 e Ft helyett, miért csak 7.679 e Ft
teljesült.
Bökönyi Endre: megérkezett.
Polgármester: válasza, hogy 55 millió Ft értékben volt tervezve a tavalyi költségvetésben
ingatlanértékesítés és csak egy telket sikerült értékesíteni.
Hosszú Lajos megérkezett.
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Polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 11 képviselő van jelen.)
RENDELET

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) szóló
rendeletet 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 6/2010.(IV. 30.) számú rendelet:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) szóló
rendelet
(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

Polgármester: ismerteti a kiegészítő határozati javaslatokat és szavazásra bocsátja.
Hosszú Lajos: javasolja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat részére a több támogatást adjon a
testület.
Polgármester: tájékoztatja, hogy egyeztetett az intézményvezetővel, és az a megállapodás
született a Pénzügyi Bizottsággal egyetértésben, hogy a 300.000 Ft-os kérelmét támogatják a
családi napközi bővítéséhez. A következő képviselő-testületi ülésen a másik 150.000 Ft-ról
dönt majd a testület, amikorra tételes felsorolást készít a szükséges felszerelésekről.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: kiegészítő határozati javaslat

HATÁROZAT:
96/ 2010. (IV. 28.)

I. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2009. évi zárszámadásában jóváhagyott 12.800.000,-Ft szabad
felhasználású pénzmaradványt a 2010. évi költségvetés általános
tartalékkeretében hagyja jóvá.
II/a .Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bolha
Focitanoda részére a 2010. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére
2.319,-eFt, azaz kettőmillió-háromszáztizenkilencezer Ft támogatást hagy
jóvá, a határozat mellékletében meghatározott feladatok ellátására. Felkéri a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
b. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetés általános tartalékkerete terhére a Tárnok Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat részére a dologi kiadásokra kis értékű tárgyi
eszközök beszerzésére 150.000,-Ft-ot, azaz egyszázötvenezer forintot hagy
jóvá.
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c.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetés általános tartalékkerete terhére az Érdi Tűzoltóság erdőtüzes
gépjármű pályázat útján történő beszerzéséhez Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint támogatást
biztosít. Felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadásához szükséges szerződés
megkötésére.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(11 igen szavazattal )

Hosszú Lajos elhagyta az üléstermet.

2/B.) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 10 képviselő van jelen.)
Tárgy: bizottsági beszámoló
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a

HATÁROZAT: bizottságok - határozat mellékletét képező – 2009. évi beszámolóját, és
97/ 2010. (IV. 28.)

elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
(10 igen szavazattal )

3.) Javaslat a „Turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása KMOP 3.1.1/E”
pályázat előkészítésére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát.
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Dr. Simon Mária: álláspontja szerint nagy horderejű kérdésről dönt a testület, és tekintettel arra,
hogy az anyagot csak hétfő délután kapta meg, nem tudta jogilag teljes mértékben átnézni, ezért
nem szerepel rajta az aláírása. Elmondja, hogy nem ez került tegnap a Pénzügyi Bizottság elé, az
tágabb anyag volt, amit a bizottság áttárgyalt és az volt a kérése, hogy kerüljön testület elé. Emiatt
átírta olyan formára a határozati javaslatot, ami a testület által elfogadható. Két határozati javaslat
van, egyrészt egy koncepció elfogadása, ami az előterjesztés melléklete. A másik határozati
javaslatban pedig egy kisebb összeg jóváhagyása szerepel, amiben a Corvinus Egyetem hallgatói
ösztöndíj pályázat keretében tanulmányt készítenek Tárnokról.
Polgármester: kéri Vizsy Ferencet, hogy mondja, el, hogy miért van szükség a koncepció
elfogadására, és mi az a munka, amit a Corvinus Egyetem hallgatói már hétfőn el is kezdenek.
Vizsy Ferenc: elmondja, hogy a 2009-ben megnyílt EU-s pályázat beadása december 31-ig
folyamatosan történik és 300-900 millió Ft összeget lehet nyerni. Ez a munka elkezdődött, aminek
az első terméke egy olyan koncepció, amely alapján elkezdődhet igazán a tervezői munka. Maga a
technológiai folyamata a pályázat előkészítésének úgy zajlik, hogy amennyiben a testület
elfogadja a turisztikai koncepciót, akkor ez alapján készülhet egy munkaprogram, amihez
kapcsolnak egy költségvetési tervet, és lehet hozzá kapcsolni egy idősort. Amikor ez elkészült újra
a testület elé kerül, hogy ezt a koncepciót milyen bekerülési költséggel lehet megvalósítani, ebből
mennyi a pályázat összege és mennyit kell az önkormányzatnak hozzátenni. Az önkormányzatnak
így van egy második döntési pontja, ha ez a döntés megszületik, akkor elindulnak a tervezési
munkák. Ha elkészül a pályázati anyag, annak beadása előtt már lehet látni a pontos hangsúlyokat,
akkor még dönthet, hogy beadja-e, vagy sem.
A Corvinus Egyetem Tájépítészeti Tanszéke minden évben néhány hallgatót elvisz szakmai
gyakorlatra. Kilenc tájépítész hallgató Tárnokot választotta, hogy itt turisztikai, tájépítészeti
tanulmányt készítsen. Ezeknek a tanulmányoknak a felhasználási joga Tárnokra száll, így ezt
kiindulási tanulmányként fel tudják használni a később beadandó pályázathoz. Május 3- 11. között
zajlik a szakmai gyakorlat. Május 3-án tartják a bevezető prezentációt, amely két nagy témakört
ölel fel, az egyik egy attrakciófejlesztési témakör, amelyben a Szőlőhegy turisztikai programja, a
horgásztó turisztikai hasznosítása, a Halász József utca régi házainak bemutatása, az
Öregtemetőben sírpark kialakítása, a Kőfejtő turisztikai hasznosítása és a falu turisztikai
programja szerepel. A település turisztikai vonzerejének növelése témakörben pedig a
Szőlőhegyre vonatkozó tájépítészeti program, a Fő utca arculatának kialakítása beleértve azokat a
terveket, amiket az önkormányzat már megfogalmazott, részint a kegyeleti part, a Művelődési Ház
átépítése és a Tárnoki Ösvényhez kapcsolódóan az Ulicska utca és a Tabán utcai térségnek a
megváltozott funkciója és arculata, ezt egységes szerkezetbe foglalják. Ezt a hallgatók május 14én az érdeklődők és a település vezetése számára prezentálják. Ezt követően május 31-ig elkészül
ennek az írott formája, melyet átadnak.
Korossy-Khayll Gábor: jó ötletnek tartja egyetemisták bevonását.
Hosszú Lajos visszajött.
Lepsényi Katalin: kérdezi, hogy részletesebb tanulmány készülne-e, amit fel tudnak használni a
koncepcióhoz.
Vizsy Ferenc: válasza, hogy ezek kidolgozott szakmai tanulmányok, amik beemelhetők a
pályázatba.

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
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(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: turisztikai fejlesztési koncepció

HATÁROZAT:
98/ 2010. (IV. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozati
javaslat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja a Tárnok település
ökoturisztikai fejlesztési koncepcióját.
Határozatról értesítést kap:
8. Polgármester
9. Aljegyző
10. Jegyzői Iroda
11. Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
12. Farkas Norbert pályázatíró
13. Vizsy Ferenc turisztikai programmenedzser
(11 igen szavazattal )

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: turisztikai fejlesztési koncepció

HATÁROZAT:
99/ 2010. (IV. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a.) támogatja a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak az
előterjesztésben foglalt cél és tartalom szerint szervezett tárnoki
szakmai gyakorlatát.
b.) Egyetért azzal, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata és a
szervező Tanszék által közösen minősített szakdolgozatok
ösztönző díjazásban részesüljenek, ezért az egyetemi hallgatók
ötletpályázataira 150.000,- Ft összegű támogatást nyújt a
Budapesti Corvinus Egyetemnek az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének általános tartalékkeret terhére a Polgármesteri
Hivatal dologi kiadása előirányzatán.
c.) Felkéri a Polgármestert a Budapesti Corvinus Egyetemmel a
támogatási szerződés elkészítésére és megkötésére.
2.) az egyetemi hallgatók tárnoki tartózkodásának költségére 70.000,Ft-ot biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai
előirányzatán az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére. Felkéri a Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a rendezvény
megszervezéséről.
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3.)

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés soron
következő módosításakor az 1. és 2. pontban jóváhagyott
összegek előirányzatosításáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határozat végrehajtását végzi:
1. pont, Jegyzői Iroda
2. pont Művelődési Ház és Könyvtár
3. pont Gazdasági és Pénzügyi irodavezető
Határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Aljegyző
3. Gazdasági és Pénzügyi irodavezető
4. Jegyzői Iroda
5. Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
6. Farkas Norbert pályázatíró
7. Vizsy Ferenc turisztikai programmenedzser
(11 igen szavazattal )

Polgármester: megköszöni az ülésen való részvételt, és az ülést berekeszti.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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