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Szolnoki Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a 

kevés érdeklődőre tekintettel a jövőben évente egy közmeghallgatást tart majd a testület a 

Polgármesteri Hivatalban. 2007-ben azért döntöttek úgy, hogy két alkalmat jelölnek ki, mert 

óriási tömeg volt és nem volt lehetőség valamennyi kérdést feltenni, illetve megkérték a 

lakosságot, hogy legalább egy órával a közmeghallgatás előtt adják le kérdéseiket. 

Elmondja, hogy beszámolóval készült, de a megjelentek alacsony száma miatt ettől eltekint. 

Kéri a lakosokat, hogy tegyék fel kérdéseiket.  

 

Fritz Lászlóné (kérdései pontosan az 1. számú mellékletben) első kérdése, hogy a családi 

napközi bővítése zajlik, hány gyermekkel tudnak majd többet elhelyezni ott, milyen költséget 

jelent ez a beruházás, és mikor fejeződik be a bővítési munka. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy a családi napközi nemsokára 14 

gyermek ellátásáról tud gondoskodni, az újabb hét fővel történő bővítés már kevesebb 

költségből valósulhatott meg, 3 millió forintot biztosítottak erre a célra. 

 

Fritz Lászlóné második kérdése, hogy tervez-e az Önkormányzat bölcsödét építeni, annak 

ellenére, hogy 10 ezer lakos alatti településen ez nem kötelező. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válasza, hogy bölcsőde építését nem, viszont három éves kor 

alatti gyermekek ellátását igen. Elmondja, hogy törvényileg lejjebb vitték a korhatárt, ezért 

kisebb gyermekeket is lehet óvodába vinni, de persze később gondolkodni lehet egy bölcsőde 

építésén. 

 

Fritz Lászlóné harmadik kérdése, hogy nemrég átadtak egy játszóteret Tárnok közepén, a 

Rákóczi úton lévő ifjúsági ház kertjében, terveznek-e még építeni illetve létesíteni például a 

faluban? Ott sok a gyermek és nagyon örülnének a szülők. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy tervezik további játszótér építését. A 

Marton utcai óvoda mögötti területre, ahol már az óvoda játszótere megépült, a mellé. 

Tudni kell azonban azt is, hogy a szigorú szabályok miatt egy megfelelő méretű játszótér 

építési költsége a tízmillió forintot is elérheti, megfelelő forrást kell erre találni.  Az előbbi 

helyszínen úgy szeretnénk megvalósítani ezt, hogy a terület másik szélén egy telket 

értékesítenek és az abból befolyó összegből megépülhet az új játszótér is. 

 

Fritz Lászlóné negyedik kérdése, hogy mi az oka annak, hogy a közparkok növényápolására 

évek óta az Önkormányzat egyetlen embert sem tud biztosítani. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válasza, hogy az egyik ok az, hogy néhány egyesület jóvoltából 

a virágos területek gondozását nagyon sok segítő ember munkájával megoldották. Ezekhez a 

munkákhoz az önkormányzat támogatást adott, de olyan embert, aki kizárólag a virágosítással 

foglalkozna, nem alkalmaztak. 

Ettől az évtől kezdve viszont a Köz-Ért Kft közvetlen feladatai között szerepel ez is, a 

közmunka program pedig lehetőséget ad ilyen időszaki munkára is munkaerő felvételére. 

Természetesen most sincs társadalmi segítség nélkül az ügy, például legutóbb az Idősek 

Napközi otthona előtt a Zombori család varázsolta széppé a virágoskertet. 

 

Fritz Lászlóné ötödik kérdése, hogy hogyan áll Tárnok a turisztikai fejlesztéssel. Tudomása 

szerint terveztek egy múzeumot a faluban, ahol elhelyezhetnék Radetzky Jenő tárnoki 

születésű tanító, ornitológus, hagyatékát. Anyagilag, előreláthatólag mikor tudnák fedezni 

ezeket a kiadásokat? Van remény, hogy a közel jövőben? 

Szolnoki Gábor polgármester tájékoztatja, hogy a turisztikai fejlesztések több vonalon 

haladnak, természetesen alapvetően a tervezés szakaszában. 
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Az képviselő-testület 2009. május 28-án elfogadta „A Tárnoki Ösvény” turisztikai fejlesztési 

koncepciót, ami Radetzky Jenő, a Tárnokon született ornitológus és környezetszeretetre 

nevelő tanár munkásságára, a tárnoki természetvédelmi területekre, illetve a tárnoki lakosság 

aktív közreműködésére számítva indított egy turisztikai programot. 

Elmondja, hogy ez év április 28-án pedig elfogadtak egy újabb tervet, egy Ökoturisztikai 

fejlesztési koncepciót, mely az előző alapokra támaszkodva már részletesen foglalkozik a 

Falu, az Üdülőtelep,a Horgásztó, az Öreg-hegy és Zapánszky fejlesztési lehetőségeivel, 

ráadásul egy komplett turisztikai pályázat a KMOP-2009-3.1.1. / E sz. alatt turisztikai 

vonzerőfejlesztésre az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával kiírt pályázat 

előkészítését teszi lehetővé. 

A terveket tehát kizárólag külső forrásból lehet megvalósítani, ennek szakmai előkészítése 

zajlik jelenleg. 

 

Fritz Lászlóné hatodik kérdése, hogy beadják-e ismét ebben az évben az új iskola építésének 

Uniós pályázatát. Hiszen minduntalan tudjuk, hogy egy iskolát működtetni gazdaságosabb 

egy fedél alatt, mint két külön épületben, ahogy jelenleg működik. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy csak abban az esetben lehet ilyen 

pályázatot beadni, ha a régióban erre pályázati kiírás születik. Ilyenről jelenleg nem tud. A 

gazdaságosabb működtetésre viszont pályázati elképzelés született, az épületek energetikai 

korszerűsítésére készítettek pályázatot, ami az iskola esetében a teljes szigetelést, 

fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét, tehát a teljes energetikai korszerűsítését célozza meg. 

 

Fritz Lászlóné hetedik kérdése, hogy miért késik a körforgalom megépítése a Vadlúd és a 

Sóskúti út kereszteződésében? 

 

Szolnoki Gábor polgármester tájékoztatja, hogy ez az ügy jó iskolapéldája annak, milyen 

külső körülmények játszanak szerepet egy beruházás megvalósításában.  

Röviden összefoglalja az eseményeket. A jelzett körforgalom ügye már 2006-óta napirenden 

van. 2007 júniusára elkészültek a Vadlúd utcai körforgalom tervei, de akkor törvényi változás 

történt, Magyar Közút Kht-tól elvonták azt a jogot, hogy ilyen eljárásokat kezdeményezzen. 

Az ügy átkerült a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez, de ekkor már 2007. szeptember 

20-a volt. Az iratok tanulmányozása során viszont az is kiderült, hogy a tervek bizonyos része 

nem megfelelően szabályozott egy helyi problémát, egy ottani vállalkozó telephelyének 

megközelíthetőségét illetve szabályos csatlakoztatását a körforgalommal. A telephely olyan 

közel van a kérdéses területhez, hogy gyakorlatilag szerves egységet képez vele, ez viszont 

igen komoly műszaki, jogi problémákat okozott. 

2009. végére sikerült újra átterveztetni, új engedélyeket szerezni és elindítani a végleges 

tervezést, ami nemsokára elkészül. A csúszások miatt azonban a 2009-évi költségvetésben 

már nem rendeltek mellé pénzügyi fedezetet, erre már csak 2010-ben kerülhet sor. 

Most már csak abban bízhatnak, hogy az elkészült, szabályos tervek fedezete meg lesz az 

állami költségvetésben, mert a körforgalom megépítésére nagy szükség van. 

 

Fritz Lászlóné nyolcadik kérdése, hogy az Érdi Víz és Csatornaművek eladása az 

érvénytelennek kihozott népszavazást követően megtörtént, úgy tudja szabálytalanság is 

történt, ami a Tárnoki Önkormányzatot az Uniós pályázat szempontjából érzékenyen érintette. 

Ezt a történetet szeretné pontosan megismerni, tudni, hogy jelent-e ez a beruházást illetően 

hátrányt a lakosságnak? 

 

Szolnoki Gábor polgármester elmondja, hogy talán az elmúlt évek legnehezebb, legnagyobb 

hatással bíró tárgyalássorozatán vannak túl. Tétje a sikeresen benyújtott, és a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség által megítélt 25 milliárd forintos támogatási összeg sorsa, illetve a 

teljes települési csatornafejlesztés megvalósulása volt.  
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Az ügyet az Unió illetékes bizottsága hozta felszínre, amikor megfogalmazta, hogy 

szabálytalanul történt a csatornaszolgáltatás eladása, mert előre eladtak minden további 

fejlesztéssel kapcsolatos működtetői jogot is.  Ez pedig felháborító, különösen azért, mert 

abban az időben több alkalommal kérték fel a döntéshozókat, hogy nyíltan versenyeztessenek 

több szolgáltatóval, illetve elmondták azt is, hogy tisztességtelennek látszik a várható, nagy 

Uniós csatornafejlesztés előtt versenyeztetés nélkül eladni a majdan keletkező óriási 

csatornahálózat működtetési jogát. Az Uniós álláspont egyértelmű, ezt a bajt orvosolni kellett, 

mert már csak az áll a támogatás folyósítása előtt. 

A pályázatot elkészült, a kormányzati garanciát 25 milliárd forintra megkapták, a munkákat 

már megkezdték, de most egy múltbéli privatizációs döntés került az útba.  

A tulajdonviszonyok tisztázása, a befektetőknek járó vételár kompenzáció, az ÉTV tulajdon 

rendezése a költségvetésből 60 millió forintot tesz ki, úgy, hogy közben már elfogadott 

költségvetéssel rendelkezik az önkormányzat.  

Tárnok esetében az a szerencse, hogy a kötvény az ilyen esetekre is segítséget jelent. Nem 

kellett hirtelen hitelt felvenni, nem kellett a költségvetést stratégiailag módosítani, hanem a 

fejlesztési célra kibocsátott kötvényből tudták ennek fedezetét biztosítani.  

 

Fritz Lászlóné kilencedik kérdése, hogy mikorra várható a Benta beruházás befejezése? 

Megérheti-e, hogy a Benta partján padok, lámpák, egyszóval korzó legyen. Lehet-e erre a 

célra Uniós pályázatot benyújtani? 

 

Szolnoki Gábor polgármester válasza, hogy a kivitelező tájékoztatása szerint június végére, 

július elejére elkészül a felújítás. 

A padokkal, lámpákkal, vagy ahogy kérdezte, a korzóval kapcsolatban sok elképzelés van. Az 

biztos, hogy a településen keresztül folyó patak nagyon nagy kincs. Azt gondolja, hogy 

hosszú távon – ahogy ezt több, európai településen látható – a patakpartnak Tárnok egész 

területén a pihenést, kikapcsolódást, a közvetlen természeti élmény megélését kell majd 

jelentenie, természetesen, ha kell, padokkal, lámpákkal, és minden olyan felszereléssel, 

infrastruktúrával, ami ezt a célt szolgálja, megőrizve a természet tisztaságát és épségét. 

Nem tud arról, hogy jelenleg lenne ezzel kapcsolatos pályázat, azt viszont tudja, hogy a 

Benta-patak partja településünknek nagy és fejleszthető értéke.  

 

Vékássy László (kérdései pontosan a 2. számú mellékletben) érdeklődik a Zrínyi utca 

csatornázott részének aszfaltozásáról. 

 

Bökönyi Endre megérkezett. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy a Zrínyi utca jelzett részében 2007-

ben készült el a csatorna. Aszfaltozására felkészülve a hivatal elkészítette a terveket. Volt 

2008. december 8-án egy lakossági fórum, ahol az érintett lakók képviselői jelezték, a 

lakosság önrésszel beszállna az aszfaltozás elkészítésébe. A fórumon azonban végül nem 

született erről döntés, mert sokan nem akartak önrésszel beszállni. 

2009-ben viszont nem volt olyan pályázati kiírás, amiben ilyen belterületi utak aszfaltozására 

lehetett pályázni. Harmadik lehetőség a teljes önkormányzati önerővel történő aszfaltozás, 

jelenleg azonban elsődleges helyen a települési csatornázás munkálatai állnak. 

 

Vékássy László elmondja, hogy három hónap alatt végigjárta a Zrínyi utca lakóit és elvben 

mindenki támogatta az önrésszel való hozzájárulást. Össze is jött egy 68 %-os támogatottság. 

Ez alapján hívta össze az említett lakossági fórumot, azonban amikor el kellett volna jönni, 

akkor nagyon kevesen jelentek meg. Kb. 60.000 Ft lett volna az önrész, ezt elvben mindenki 

vállalta volna. 

 

Szolnoki Gábor polgármester kérdezi, hogy nem futna-e neki még egyszer a 

kezdeményezésnek. 
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Vékássy László elmondja, hogy a lakók véleménye az, hogy majd az önkormányzat 

megfinanszírozza. 4 millió Ft lenne az utca aszfaltozása, Csima Úr az akkori műszaki 

irodavezető kedvesen vállalta és elkészítette ennek a költségvetését. Kérdezi, hogy nem 

csinálhatná-e meg mindenki a földmunkát. 

 

Szolnoki Gábor polgármester válasza, hogy útfelújítást csak az önkormányzat végeztethet, 

ezért csak pénzeszköz átadás útján lehet megvalósítani. 

 

Vékássy László szomorúan veszi tudomásul az elhangzottakat 

 

Polgármester elmondja, hogy a testület megérti a problémáját, de jelenleg ezt a választ tudja 

adni. Mindenkinek megköszöni a részvételt, érdeklődést, és a közmeghallgatást berekeszti.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Szolnoki Gábor            Dr. Simon Mária 

  Polgármester        Jegyző 


