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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy dr. Bánovics István jelezte, hogy késik.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
168/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Tárnokért Kht. megszüntetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Tájékoztató a Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének I-III . negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Előterjesztés az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi
Fejlesztési Tanács tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Szándéknyilatkozat a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
közösségi színtér szervezeti formában való működtetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Előterjesztés a Tárnoki Védőnői Szolgálat intézményvezető
munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Előterjesztés a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetésére (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzési tervét. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi napirend

HATÁROZAT:
169/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Simon Mária, jegyző
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a polgármester jutalmának
megállapítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi napirend

HATÁROZAT:
170/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Polgármester jutalmának megállapítása
Előterjesztő: Halas Gábor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Ingatlanügy (4397 hrsz.-ú
ingatlan eladása) tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi napirend

HATÁROZAT:
171/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Ingatlanügy (4397 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Megbízás eljárásra az
állami vagyonkezelő felé tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi napirend

HATÁROZAT:
172/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Megbízás eljárásra az állami vagyonkezelő felé (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az ingatlanügy és a megbízás eljárásra az állami
vagyonkezelő felé előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt napirend

HATÁROZAT:
173/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja:
Ingatlanügy (4397 hrsz-ú ingatlan eladása)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
Megbízás eljárásra az állami vagyonkezelő felé
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti nyílt napirendi pontok után tárgyalja a
testület a belső ellenőrzési tervet, valamint a polgármester jutalmának megállapítását, a zárt
napirendek közül elsőként a megbízás eljárásra az állami vagyonkezelő felé tárgyú
előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend sorrend

HATÁROZAT:
174/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az eredeti nyílt napirendi pontok után tárgyalja a belső ellenőrzési tervet,
valamint a polgármester jutalmának megállapítását, és a zárt napirendek
közül elsőként a megbízás eljárásra
az állami vagyonkezelő felé
előterjesztést.
(8 igen szavazattal)
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Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a napirendet.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend

HATÁROZAT:
175/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Tárnokért Kht. megszüntetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Tájékoztató a Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének I-III . negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Előterjesztés az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi
Fejlesztési Tanács tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Szándéknyilatkozat a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
közösségi színtér szervezeti formában való működtetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Simon Mária, jegyző
7.) Polgármester jutalmának megállapítása
Előterjesztő: Halas Gábor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
8.) Megbízás eljárásra az állami vagyonkezelő felé (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Előterjesztés a Tárnoki Védőnői Szolgálat intézményvezető
munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Előterjesztés a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetésére (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Ingatlanügy (4397 hrsz-ú ingatlan eladása) (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal)
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Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést, és szavazásra bocsátja a beszámolók
elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló

HATÁROZAT:
176/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október
20-tól 2011. november 15-ig terjedő időszak eseményeiről tartott
polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
(8 igen szavazattal)

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: lejárt határozatok

HATÁROZAT:
177/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október
27-től 2011. november 23-ig terjedő időszak lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy megkötötték a testvér-települési
megállapodást Csíkmadarassal. Elmondja, hogy megindult a jövő évi gyakorlati kapcsolatok
tervezése pályázati források igénybevételével.

1.) Tárnokért Kht. megszüntetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést, felkéri a végelszámolót, hogy
tájékoztassa a testületet.
dr. Várhelyi Csaba: elmondja, hogy az eljárás során komolyabb probléma nem merült fel,
amennyiben a testület elfogadja, a határozati javaslatot már csak a cégbírósági bejelentés van
hátra. Átadja a szót Csenger Zsuzsának.
Csenger Zsuzsa: tájékoztatja a testületet, hogy az előttük levő egy éves beszámoló 2010. június
30-tól 2011. június 29-ig tartó időszakot öleli fel. Ezen időszak alatt kiemelkedő gazdasági
esemény nem történt, a hitelezők kielégítése megtörtént, más hitelező nem jelentkezett, ezért is
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javasolják, hogy november 30-ával a végelszámolást fejezzék be. Elmondja még, hogy az
eszközökre értékcsökkenést kell elszámolni, ez a záró beszámolóban szerepelni fog, ebből
adódóan a testületnek engednie kell a követeléséből, hogy az eszközök értéke az önkormányzat
követelését fedezni tudja. Javasolja, hogy annak érdekében, hogy több költség már ne merüljön
fel, a könyvvizsgáló szerződését mondják fel, így csak a számlafenntartással kapcsolatos
költségek maradnak.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy akinek kérdése van,
tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Tárnokért Kht.

HATÁROZAT:
178/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Tárnokért Kht. v.a. – a határozat mellékletét képező – 2010. 06. 30-tól 2011.
06. 29-ig időszakra készített egyszerűsített végelszámolás éves beszámolóját
66.427 eFt. mérleg főösszeggel, és -2.525 eFt. mérleg szerinti eredménnyel,
amely egyben az adóalap is. Egyidejűleg jóváhagyja a 62.500,- Ft.
könyvvizsgálói díj, a 3000,- Ft. közzétételi díj, a bevallási kötelezettségek
késedelmes teljesítése miatt 2006-tól 2009. június 29-ig időszakra
vonatkozóan kirótt 11.000,- Ft-os NAV mulasztási bírság kifizetését és az
OTP-bankszámla negatív egyenlegét rendezendő 21.000,- Ft-ot a Kht.
részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalékkerete
terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a 2011.
évi költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen. Tárnok
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
végelszámolás ideje alatt keletkezett negatív adóalap elhatárolását a
végelszámolás befejezéséig.
(8 igen szavazattal)

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Tárnokért Kht.

HATÁROZAT:
179/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a végelszámolás befejezésének időpontját 2011. november 30-ában határozza
el, amikorra el kell készíteni a végelszámolást lezáró beszámolót, be kell
küldeni a záró bevallásokat és a beszámolót. A záró beszámoló
könyvvizsgálóval történő auditálásától eltekint, egyben felmondja a
könyvvizsgálóval kötött szerződését. Egyidejűleg a Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végelszámolás
befejezésének
érdekében
2.254.572,-Ft,
azaz
kétmilliókétszázötvennégyezer-ötszázhetvenkettő forint kötelezettségről a Kht. javára
lemond.
(8 igen szavazattal)

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Tárnokért Kht.

HATÁROZAT:
180/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Tárnokért Kht. v.a. – a határozat 2. sz. mellékletét képező – leltárban
felsorolt eszközöket a hitelezői igényének teljesítéseként, egyben hozzájárul
ahhoz, hogy a követelések és kötelezettségek a leltár szerinti 65.475.428,-os
értéken kompenzálásra, összevezetésre kerüljenek.
Az ingatlan a jelenleg érvényben lévő adó- és számviteli szabályok alapján
adás-vétel keretében számla ellenében kerül az Önkormányzat birtokába.
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat 2007. évben
könyvvizsgálattal bízta meg a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t. A könyvvizsgálat a 2007. évi
költségvetési beszámoló (zárszámadás) auditálásakor jelezte, hogy az önkormányzat
költségvetésében rendezetlen tételként szerepel közel 75 M Ft, amely támogatás/kölcsönként
került kifizetésre, de a kifizetés alapjául szolgáló iratok nem álltak rendelkezésre. Elmondja,
hogy ennek tárgyában ellenőrzést folytatott le és kiderült, hogy a Kht. jogelődjénél, a HÍDMED Kft.-nél az 1997. és 1998. években jelentkező súlyos, a valós pénzügyi, vagyoni
helyzetet jelentős mértékben torzító számviteli hibák, hiányosságok kijavítására nem került sor,
ami kedvezőtlenül hatott a Kht. alapdokumentumainak, pénzügyi nyilvántartási rendszerének
tartalmi megfelelőségére.
A HÍD-MED Kft. vizsgált dokumentumaiból, valamint a társaságnál az 1999. évben végzett
könyvvizsgálatából megállapítható, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás összege
(75 730 000 Ft) nem került rendezésre. A Kft. létesítéskori törzstőkéje 26 000 000 Ft volt. Az
Önkormányzat 25/1998 (III.9) sz. Önkormányzati Határozatában 65 000 000 Ft összegű
törzstőke-emelésről döntött.
2000. március 2-i keltezéssel jogi szakvélemény készült a képviselő-testület és az
önkormányzat vezetése részére a Tárnok Nagyközség Önkormányzat tulajdonos által a HÍDMED Kft. részére átutalt 75 M Ft ügyében. A jogi szakvélemény súlyos jogsértésként jelezte az
alábbiakat.
„- a testületi döntést követően a 65 Mft-os törzstőke-emelés nem történt meg.
- 10 Mft körüli összeg átutalásáról nem is született képviselő-testületi határozat, jogcím
egyáltalán nem lett megjelölve.
- a bankátutaláson a képviselő-testületi határozattól elérő jogcímként „támogatás” szerepel.
- Az Ötv. 89. § (1) bekezdése szerint „ a helyi önkormányzat intézményét támogatásban
részesíti” A gazdasági társaság támogatása jogszabályba ütközik, tehát érvénytelen.”
A jogi szakvélemény szerint két megoldás jöhetett volna szóba a jogügyelet rendezésére:
„- az átutalás jogsértő eljárás következtében jogcím nélküli, tehát alaptalan átutalásnak
minősül, amit vissza kell utalni a tulajdonosnak. (ennek akadálya, hogy a pénz nem volt meg.)
- Tag pénzkölcsönt kíván nyújtani a társaságnak, de ennek akadálya, hogy a tagi kölcsön
felvételéről kizárólag a kisebbségi tulajdonos a Buda Környéki ÁFÉSZ dönthetett volna. (Sem
taggyűlési határozat nem született, kölcsönszerződést sem kötött a társaság és a tag, az ügylet
így nem jött létre.)”
A jogi álláspont az volt, hogy a jogszabályba ütköző eljárás utólagos korrekciója nem
lehetséges. „A nem orvosolható jogsértések következménye az, hogy a jogcím nélkül átutalt
összeget az önkormányzat visszakövetelheti a társaságtól. Amennyiben nincs meg, tehát az
önkormányzatnak kára keletkezett, felmerül a polgármester és az ügyvezető büntetőjogi és
polgári felelőssége.”
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Ma sem lehet tisztán látni, illetve a kht. könyveléséből kimutatni, hogy a törzstőke-emelésként
jóváhagyott 75 millió Ft mire került felhasználásra. Másrészt az önkormányzat akkori vezető
tisztségviselői és képviselői az Önkormányzat nevében eljárva lemondtak egy több, mint 75
millió forint értékű követelés érvényesítéséről. Cselekvési kötelezettségükre jogi
szakvéleményt kértek, majd nem tettek semmit. Annak ellenére, hogy az idézett jogi
szakvélemény is megállapította cselekvési kötelezettségüket, pontosan meghatározva annak
tartalmát.
Ez az ügy nagyon régen volt, nem lehet ma már kideríteni az ügylet minden részletét, de a
vizsgálatok azt mutatták, hogy szabálytalanság, jogsértés történt. Ma ennek az ügynek a végére
tesznek pontot. Hozzáteszi, hogy az Egészségház épülete egy Kft tulajdonában volt. Bármikor
megtörténhetett volna, hogy egy harmadik személy követelésére az épület más tulajdonába
kerül. Nem volt a vagyontárgy például olyan szempontból biztosítva, hogy ne képezhette volna
egy kölcsön, vagy egy hitel jelzálog alapját.
Elmondja, hogy sokat gondolkodtak azon, hogy indítsanak-e jogi vizsgálatot, hiszen ez a 75
millió Ft jogtalanul került a HÍD-MED Kft számlájára. 2000 márciusában a jogi szakvélemény
alapján az akkori önkormányzat semmit nem tett, hogy ezt a jogtalanságot felszámolja. Úgy
döntöttek, hogy egyetlen, a közösség számára normális alternatíva létezik, ha lezárják az ügyet.
Dr. Bánovics István megérkezett.
Radics Ernő: elmondja, hogy az épület áruház volt és a HÍD-MED Kft. építette át
egészségházzá, azaz összeg, amit az önkormányzat szabálytalanul átutalt a HÍD-MED Kft.-nek
az anyag és munkadíjra került felhasználásra, amelyből a mostani egészségház működni tud.
Dr. Gergely István: hozzáteszi, hogy amit polgármester úr mondott, a pénzeknek az átadása, a
tőkeemelés szabálytalanul történt, nem vitatható az sem, hogy jó szándékkal történt, és a
pénzek az egészségház kialakítására lettek felhasználva. Egyértelmű volt, hogy szabálytalanság
történt, amikor az önkormányzat átadta ezeket a tételeket. Az önkormányzat pénze benne volt
egy kft.-ben, kézenfekvő lett volna, hogy az önkormányzat vegye meg az épületet a tartozás
fejében, de akkor ki kellett volna fizetni, közel 25 millió Ft-os ÁFA-t, de ezt nem akarták
megtenni, így ma is fennáll a helyzet, hogy a Kft. tartozik az önkormányzatnak ezzel a
bizonyos összeggel. Megismétli, hogy jó szándékkal történt az egész, és hogy a jó szándék
mellett a szabálytalanságok sorozata történt meg, ez előfordul egy önkormányzatnál.
Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy náluk nem fordul elő. Hozzáteszi, hogy az ÁFAval kapcsolatban nem helytálló az állítása.
Dr. Gergely István: választ kér arra, hogy miért nem helytálló.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy más az álláspontjuk, de pontosan utánanéz az ÁFA fizetési a
kötelezettségnek. A probléma az, hogy ezzel áthárították a felelősséget egy másik
önkormányzatra, és 20 évig húzták volna az időt az ÁFA fizetéssel, közben az ingatlan
elveszhet, vagy amortizálódik. Az ingatlan értéke sosem lesz nulla, költeni pedig kell az
ingatlanra, mivel azonban nem az önkormányzat tulajdona, így pénzt nem költhet rá.
Hozzáteszi, hogy jelenleg 65 millió Ft-ot ér az épület, így az önkormányzatnak el kell engednie
10 millió Ft-ot a követeléseiből.
Szolnoki Gábor polgármester: problémája, hogy 75 millió Ft-ot költöttek az ingatlanra, az
értéke pedig szintén 75 millió Ft volt, ezek szerint az az épület, amibe 75 millió Ft-ot az
önkormányzat anno betett, annak az értéke nulla volt. Javasolja, hogy zárják le a vitát, és
térjenek rá a napirend tárgyalására.
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2.) Tájékoztató a Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III.
negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra
javasolták a beszámolót. Felkéri a Pénzügyi Irodavezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Csorba Zoltánné: ismerteti az előterjesztés tartalmát, részletezi a bevételek és kiadások
alakulását. Elmondja, hogy az I-III. negyedév teljesítése százalékos arányban megfelelő.
Hozzáteszi, hogy a 2011. évben megvalósult beruházásokon, felújításokon és pályázatokon
felül voltak az önkormányzatnak váratlan kiadásai is, pl: az iskolai tűzhely javítása, illetve az
óvodában bojlercserére került sor. Elmondja még, hogy a kiadási oldal tekintetében egész
évben törekedik az önkormányzat arra, hogy a gazdálkodás szigorú, szoros és mértéktartó
irányvonal mentén haladjon, ez jól látható a kifizetések alakulásában. Ismerteti a
könyvvizsgálói véleményt, mely szerint a beszámoló a jogszabályoknak és a helyi igényeknek
megfelelő részletességgel készült, melyet tudomásulvételre ajánl.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: I-III. negyedéves beszámoló

HATÁROZAT:
181/ 2011. (XI. 24.)

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III negyedéves végrehajtásáról
szóló tájékoztatót a határozat mellékletei szerint elfogadja.
(9 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti, majd szavazásra bocsátja a kiegészítő határozati
javaslatokat.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: I-III. negyedéves beszámoló – kiegészítő javaslat

HATÁROZAT:
182/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézménynek, hogy a 2011. évi
költségvetés személyi juttatások előirányzaton minőségi bérként jóváhagyott
keret terhére a fel nem használt 1.639.214,-Ft + járulék összeget jutalom
címen kifizethesse az intézmény dolgozói részére.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: intézményvezető, polgármester
Végrehajtást végzi: intézményvezető, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Intézményvezető
(9 igen szavazattal)
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: I-III. negyedéves beszámoló – kiegészítő javaslat

HATÁROZAT:
183/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola dologi előirányzatáról átcsoportosít 716.000,+ ÁFA,
azaz összesen 895.000,-Ft-ot az önkormányzat beruházási előirányzatára, az
iskolai konyhai sütő beszerzésére. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy az fenti összeg előirányzatosításáról a 2011. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: azonnal, költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: intézményvezető, polgármester
Végrehajtást végzi: intézményvezető, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Intézményvezető

(9 igen szavazattal)
3.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr. Simon Mária: ismerteti a koncepciót, valamint a könyvvizsgálói véleményt, melyben
megállapítja a könyvvizsgáló, hogy a koncepció a jogszabályi változások tükrében készült el.
Elmondja, hogy jövőre is nullabázisú költségvetéssel terveznek, ami azt jelenti, hogy az ismert
bevételek számbavételét követően, azzal a személyi és dologi kiadásokkal, valamint
feladatokkal számolnak, amiket ebben az évben végrehajtott az önkormányzat. Tájékoztatásul
elmondja, hogy jövő évben olyan változások lesznek mind az önkormányzat, mind az iskola
tekintetében, amiket nem tudnak előre prognosztizálni. Nagy valószínűséggel az iskola kikerül
az önkormányzat költségvetéséből, de addig is azzal számolnak, ami az idei évben szerepelt.
Igyekeztek tekintettel lenni arra is, hogy a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat
összevonásra kerül, valamint, ha a testület úgy dönt, akkor átalakul a Művelődési Ház és
Könyvtár működése is. Elmondja még, hogy a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tárgyalta a
koncepciót, és kérik a képviselő-testülettől, hogy fontolja meg a költségvetés elfogadásakor,
hogy 210.000 Ft helyett 260.000 Ft helyi támogatást szeretnének kapni.
Dr. Gergely István: kérdezi, hogy igaz-e, amit a Gémesi úr nyilatkozatában hallott, hogy jövőre
az önkormányzatok 180 milliárd költségkivonással számolhatnak.
Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy Gémesi úr nevében nem tud nyilatkozni.
Dr. Simon Mária: válasza, hogy elkészült a költségvetési törvény 3. számú melléklete és
megkapták a Magyar Államkincstártól a tájékoztatást a normatívákról, eszerint nagyjából az ez
évi költségvetési támogatást fogja kapni jelenlegi tervezet szerint az önkormányzat.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

HATÁROZAT:
184/ 2011. (XI. 24.)

A Tárnok Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójáról
szóló előterjesztést.
2. A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések az alábbiak:
- Működési kiadások racionalizálása, a gazdálkodási és a kiszolgáló
feladatok centralizálása
- A kötelező és a nem kötelező feladatok ellátásnak a 2011. évi szinten
tartása.
- A szociális támogatások szinten tartása.
- civil és sport szervezetek támogatásának szinten tartása.
3. A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a
következőket:
- Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő
működési kiadások tervezését.
- A feladatellátás és a gazdálkodás ésszerűsítését, a szükséges szervezeti,
intézményi változtatások megvalósítását.
- Tárnok a közterületeinek rendezettségét.
- Az önkormányzat és intézményeinek tulajdonában álló épületek és
építmények folyamatos, ütemezett állagmegóvó karbantartását,
korszerűsítő felújítását, az ehhez szükséges források fedezetének
megteremtését.
4. A 2012. évi működési kiadások tervezési szempontjait az alábbiak
szerint határozza
meg
- a. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok
előirányzat igényét továbbra is az ún. nulla alapú költségvetés
tervezéssel határozza meg. Az intézmények működési kiadási
főösszege nem haladhatja meg a 2011. évi eredeti előirányzatot.
- b. A személyi juttatások előirányzatának tervezése a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően történik korrigálva a 2012. évi esetleges
törvényi változásokkal.
5. A kisebbségi önkormányzatok részére az alábbi támogatási összegeket
biztosítja:
Szlovák kisebbségi önkormányzat:
210.000,- Ft
Cigány kisebbségi önkormányzat:
210.000,- Ft
6. Kötelezettséget vállal arra, hogy a konkrét költségvetési keretszámok
megismerését
követően
rendelkezésre
álló
bevételek
figyelembevételével a 2012. évi költségvetésében biztosítja az
előterjesztésben bemutatott önkormányzati és intézményi fejlesztésre,
felújításra, karbantartásra szükséges kiadások forrását, az intézményi
szolgáltatási színvonalát a nehezedő gazdasági körülmények között is
fenntartja.
Határozatról értesítést kap:

Polgármester,
Jegyző,
Helyi kisebbségi önkormányzatok,
Intézményvezetők,
Szakirodák vezetői,

(9 igen szavazattal)
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4.) Előterjesztés az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és Érdi Kistérségi Fejlesztési
Tanács tagdíjáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Érdi Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj

HATÁROZAT:
185/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tagdíj mértékét 2.463.000,-Ft
összegben, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az összegnek az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő tervezéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról étesítést kap:
Tárnok Nagyközség Polgármestere
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Irattár
(9 igen szavazattal)

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács tagdíj

HATÁROZAT:
186/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács 2012. évi tagdíj mértékét 702.000,- Ft
összegben, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az összegnek az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő tervezéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról étesítést kap:
Tárnok Nagyközség Polgármestere
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács
Irattár
(9 igen szavazattal)
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5.) Szándéknyilatkozat a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár közösségi színtér
szervezeti formában való működtetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a szervezeti
változásokról.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy korábban az volt a terve a testületnek, hogy a kis létszámmal
működő és nem eléggé hatékony művelődési ház intézmény, önálló intézményi egységként
ugyan, de bekerült volna az ÁMK hatálya alá. Tekintettel arra, hogy nem tudják előre, hogy mi
lesz az iskolák átszervezésével, nem biztos, hogy lesz lehetőség ÁMK kialakítására, ezért ez a
döntés a művelődési ház gazdaságosabb, könnyebben kezelhető működését segítené elő. Az
intézmény költségvetése beépülne a hivatal költségvetésébe, ez nem csökkenti a feladatra eddig
ráfordított összeget.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése

HATÁROZAT:
187/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kifejezi szándékát, hogy
a.) A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési intézményt
meg kívánja szüntetni.
b.) Az intézmény feladatainak ellátását a szakszerűbb, hatékonyabb
és költségtakarékosabb feladatellátás érdekében a jövőben az
1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdése alapján közösségi
színtér formájában az kívánja biztosítani.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
a.) a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési intézmény
megszüntetésével kapcsolatban szerezze be a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium miniszterének véleményét.
b.) A miniszter véleményének ismertetésével egyidejűleg terjessze a
képviselő-testület elé az intézmény megszüntetéséről valamint a
közművelődési és könyvtár feladatok közösségi színterek
szervezeti formában történő ellátásáról szóló előterjesztést.
1.

Felelős: Polgármester
Határidő: a miniszteri vélemény megérkezését követő testületi ülés
Határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Iroda és Igazgatási Iroda
Határozatról értesítés kap:
Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda
Irattár

(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)
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6.) Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Simon Mária, jegyző
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési terv

HATÁROZAT:
188/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 2012. évi - melléklet szerinti- belső ellenőrzési munkatervét.
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Bizottság
Belső ellenőrzés
(9 igen szavazattal)

7.) Polgármester jutalmának megállapítása
Előterjesztő: Halas Gábor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: átadja az ülés vezetését alpolgármester úrnak és elhagyja az
üléstermet.
Radics Ernő: ismerteti az előterjesztést.
Halas Gábor: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta,
hogy a kifizetés forrása a bérmegtakarítási keret legyen.
Dr. Bánovics István: nem támogatja a jutalom kifizetését.
Dr. Gergely István: kérdezi, hogy ebben az évben kapott-e polgármester úr jutalmat.
Radics Ernő: válasza, hogy nem.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy nem jelent plusz költséget, a megtakarítás a
betegállományok miatt keletkezett, és a személyi béreket nem lehet áttenni dologi kiadásokra.
Radics Ernő: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Polgármester jutalom

HATÁROZAT:
189/ 2011. (XI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolnoki Gábor
polgármester részére, munkájának elismeréseként 900.000,-Ft és járulékának
(összesen 1.143.000,-Ft) megfelelő összegű jutalmat állapít meg a
Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítása terhére.
Határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyzői Iroda
3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással)

Szolnoki Gábor polgármester: visszatér az ülésterembe.
Radics Ernő: tájékoztatja polgármester urat, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással támogatta a testület a jutalomra tett javaslatot.

A 8-11. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült
10-13. számú melléklettel, és 190-194-es számú határozattal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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