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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. február 10-én 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 

 

 

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,  

Dózsa György út 150. 

 

 

 

 

Jelen vannak:  Szolnoki Gábor Károly  polgármester 

Radics Ernő   alpolgármester 

Dr. Bánovics István 

Bökönyi Endre 

Dr. Gergely István 

Halas Gábor 

Hegedűs Márta Éva 

Klemné Zabó Ágnes 

Zombori Ferenc      

 

 

Távolmaradók:          - 

 

 

 

Később érkezett:  - 
 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

    Németh Sándorné  Aljegyző 

 

 

Jelen vannak:  Csorba Zoltánné  Pénzügyi Irodavezető 

Heffnerné Kiss Erika  Adó Irodavezető 

Pátrovits Zsolt   Műszaki Irodavezető 

Pechnyó Péterné  Igazgatási Irodavezető 

    Révész Krisztina  személyi titkár 

dr. Jenei-Kiss Gergely Vezető tanácsos 

Pajter-Szivák Zsuzsa  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Vendégek: Bagdiné Dudog Orsolya, Vizsy-Gombosi Lilla, Halmosné 

Liebhauser Szilvia, Molnár István, Pató Simon, Dr. Öveges Kristóf, 

Pintér Lajos 
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fővel 

határozatképes a testület. Tájékoztatja a testületet, hogy a Sportolók Ösztöndíjáról szóló 

előterjesztést leveszi napirendről, szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását, 

a módosítással együtt. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

1/ 2011. (II. 10.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 

fogadja el napirendjét: 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

1.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 

2011. évi díjainak megállapítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Rendelet-tervezet a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-

testület bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közoktatási típusú 

sportiskolává való alakítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi 

közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész 

biztosítására  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Tárnok település „Local Agenda 21” elnevezésű dokumentumának 

elfogadása  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) Partnertelepülési megállapodás megkötése Csallóköztárnokkal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

11.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2010. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

12.) Együttműködési szándéknyilatkozat a 0193/2 hrsz-ú ingatlan 
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(9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Tárnoki Köz-Ért Kft. 

folyószámla hitelkeret jóváhagyása előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

2/ 2011. (II. 10.)  
 

   

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az Együttműködési szándéknyilatkozat a 0193/2 

hrsz-ú ingatlan hasznosítására, az Ingatlanügy és a Tárnok nagyközség területén hulladék 

feldolgozó üzem létrehozásáról szóló előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület. 

Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

 

 

11.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2010. 

évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

12.) Együttműködési szándéknyilatkozat a 0193/2 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

13.) Ingatlanügy (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

14.) Előterjesztés Tárnok nagyközség területén hulladék feldolgozó 

üzem létrehozásáról (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

15.) Javaslat Tárnokért díj adományozására (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

 

A Tárnoki Köz-Ért Kft. folyószámla hitelkeret jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnár István ügyvezető 



 5 

Tárgy: Zárt ülés 

 

HATÁROZAT:    

3/ 2011. (II. 10.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy jelen van egy tárnoki vállalkozó, aki a 

Településfejlesztési Bizottság elé terjesztett egy kérést, előterjesztés erről nem készült, de a zárt 

ülés elején részletesen tájékoztatni kívánja a testületet az ügyről. Javasolja, hogy a vendégekre 

tekintettel első napirendi pontként a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 2011. évi 

díjainak megállapításáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend módosítás 

 

HATÁROZAT:    

4/ 2011. (II. 10.)  
 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megkéri a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság elnökét, hogy a 

vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban tájékoztassa a testületet.  

 

Halas Gábor: elmondja, hogy minden arra kötelezett személy a vagyonnyilatkozatát leadta, és 

mindent rendben talált a bizottság. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja képviselő-társait, hogy 

kiosztotta mindenkinek levelezését Dr. Bánovics Istvánnal, valamint az erről szóló tájékoztatót, az 

alábbi tartalommal: 

 

„Tisztelt Képviselő testület! 

 

2010. december 27-i dátummal egy levelet juttattam el Bánovics István képviselőtársunk 

részére. (mellékelve) Ebben, a folyamatosan felmerülő panaszkodásai miatt arra kértem, hogy 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja: 

 

Együttműködési szándéknyilatkozat a 0193/2 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Ingatlanügy (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Előterjesztés Tárnok nagyközség területén hulladék feldolgozó üzem 

létrehozásáról (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy első napirendi pontként a települési folyékony hulladék kezelési 

szolgáltatás 2011. évi díjainak megállapításáról szóló előterjesztést. 
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postafordultával küldje el számomra, mikor nem felelnek meg neki a képviselői munka 

ellátásával összefüggő elfoglaltságok – bizottsági, testületi ülések, egyéb képviselői 

kötelességek - időpontjai. 

 

Ezt abból a célból kérdeztem meg hivatalosan, mert szerettem volna lezárni a személyével 

kapcsolatos, évek óta húzódó, a képviselő testület tekintélyét és megítélését romboló ügyet. 

Válaszlevele ismeretében terveztem megvizsgálni, milyen javaslattal éljek ezzel kapcsolatban a 

testület felé. 

 

Képviselőtársam a január 30-i munka alkalmassági vizsgálat befejeztével adta kezembe 

válaszát.(mellékelve) 

Ebben leírta akadályoztatásának időpontjait. 

 

Eszerint hétfőnként délután, keddenként délelőtt, szerdánként délután, csütörtökönként délelőtt, 

páros naptári héten péntekenként délelőtt, páratlan naptári héten viszont péntekenként délután 

van akadályoztatva.  

A meghatározott rendelési idő mellett közölte továbbá, hogy a rendelési időpontok nem azt 

jelentik, hogy annyi a munkaideje, hanem rendelés előtt, vagy utána négy-hat, néha nyolc órát 

is a területen tölt, például rendelési hívásra megy. 

Ez a közlés azt jelenti, hogy ezek szerint bármelyik napi elfoglaltság akár előtte, akár utána, 

akár nyolc órával is eltérhet. 

A levél nem tartalmazott semmi utalást arra, hogy létezik-e a praxisban helyettesítés, annak mi 

a rendje, illetve van-e bármilyen más speciális akadályoztatási ok, mindamellett feltételezem, 

illetve az évek során tapasztaltam, hogy ilyenek is vannak. 

 

A megadott adatok alapján megpróbáltam rendszerbe foglalni az elmúlt négy hónap testületi-és 

bizottsági rendezvényeit, szakmai értekezleteit, de nem jártam sikerrel. 

Azok között ugyanis szép számmal akadtak nem a fenti időpontra eső rendezvények, ám 

képviselő társammal azokon nem találkozhattam. (október 6, október 23 – nemzeti ünnepeink, 

november 16. kedd, 16.00., Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülés; november 30. kedd, 17.00., 

Közoktatás Napja; december 15. szerda, 9.00., Oktatási, Egészségügyi, Szociális és 

Közművelődési Bizottság ülése; január 13. csütörtök, 14.00., képviselői értekezlet a 

Sportcentrum befektetőjével; január 17. hétfő, 10.00., képviselői értekezlet HÉSZ.) 

 

Emlékeztetni szeretném képviselő társaimat arra, hogy 2010. november 18-án a teljes 

létszámban jelenlévő képviselők kritika és hozzászólás nélkül, egyhangúan elfogadták a 

bizottsági ülésnapok tervezett rendjét. 

 

Eszerint az ebben a ciklusban megváltozott körülményekre való tekintettel - tizenháromról 

nyolcra csökkent a megválasztott képviselők száma, miközben a kötelességek és feladatok 

száma nem csökkent, - több időt kell biztosítani a képviselők részére a napirendi pontok 

tárgyalására való előkészülésre. 

Ezért a november 18-i testületi ülésen egyhangúan abban állapodtunk meg, hogy a testületi 

üléseket megelőzően további egy napja maradjon a képviselőknek a felkészülésre.  

 

Az évek során kialakult és működő gyakorlat szerint a testületi ülés megtartásának 

legoptimálisabb napja a csütörtök. 

A hétfői teljes illetve a szerdai délután 16 óráig tartó időszak az ülések megtartására 

alkalmatlan. Ezeken a napokon ügyfélfogadás van, a testület munkáját operatívan segítő 

irodavezetők így nem tudnak az ügyfelekkel foglalkozni. 

A pénteki napon munkaügyi szabályok miatt szintén nem biztosítható a hivatali dolgozók 

délutáni jelenléte. 
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Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (X.14.) számú 

rendelete, azaz a Szervezeti és Működési Szabályzata 18.§  (2) bekezdése egyértelműen 

szabályozza, hogy a képviselő-testületi ülésmeghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz 

kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt 

az ülés előtt legalább 6 nappal megkapják. 

 

Mindezek alapján a leghatékonyabbnak a csütörtöki nap bizonyult az elmúlt években.  

Így a képviselőknek a teljes hétvége az előterjesztések alapos áttanulmányozására szolgálhat, a 

bizottsági elnökök pedig nyugodtan tervezhetik és egyeztethetik az üléseik időpontját, melyek a 

legközelebb esnek a testületi ülés időpontjához. 

(Ez a rendszer eddig is hatékonyan működött. Így van a legoptimálisabb idő befogadni a 

szakmai javaslatokat és elkészíteni a szabályos előterjesztéseket. Három hét felkészülés, egy hét 

bizottsági és testületi munka.)  

 

A mostani változtatással, a még hatékonyabb munka érdekében lehetőség szerint két napra – 

kedd és szerda – kerülnek a bizottsági ülések. 

A testületi ülések továbbra is csütörtöki napokra esnek, délelőtti illetve délutáni időpontokra, a 

képviselő testület ennek pontos időbeosztását fél évvel előre, féléves munkatervében rögzíti. 

 

A bizottságok saját hatáskörben döntenek az ülések idejéről. 

 

Azonban mind a testületi, mind a bizottsági ülések megtartásának elengedhetetlen technikai, 

jogi feltétele a határozatképesség. Ezért csak olyan időpontban tarthatók meg ezek az ülések, 

amikor az abban résztvevő képviselők és tagok legalább ötven százaléka plusz egy fő jelen van. 

Ez a szempont pedig kiemelten igaz a rendkívüli testületi ülések esetében. 

Ez a legfőbb szervezési szempont, tekintettel arra, hogy bármilyen döntést hozni csak 

határozatképes bizottság vagy testület tud. Ezt nem betartani annyi, mint veszélyeztetni e 

testületek munkáját. 

 

Az időpontok tervezésénél további szempont a napirendek száma, azok tartalma, az érintettek, 

meghívottak száma, mindezt pedig behatárolja a bizottsági ülések esetében a viszonylag kevés 

rendelkezésre álló nap. 

Mindezen szempontoknak megfelelni, az időpontokat kijelölni úgy, hogy a tervezett munka a 

legnagyobb hatékonysággal, a legnagyobb számban eredményes legyen, nehéz és 

felelősségteljes feladat. Aki képviselőnek jelentkezik, aki képviselőként bizottsági tisztséget 

vállal, annak ezekkel tisztában kell lennie, különösen akkor, ha képviselői tevékenységét nem 

újként kezdi meg. 

 

A testületi üléseken való jelenlét vagy nem jelenlét pedig szintén fontos kérdés. Az ugyanis 

nehezen képzelhető el, nem reális kifogás, hogy egy képviselő nem képes arra, hogy egytől hat 

hónapig terjedő időszakra előre ne tudna rendelkezni aznapi megjelenéséről. Ez pusztán 

felelősség és hozzáállás kérdése.  

Ráadásul a törvény lehetőséget ad még arra is, hogy ne kelljen szabadságot kivenni a 

képviselőnek, ha képviselői elfoglaltsága a munkaidejére esik. 

 

A képviselő társunk által benyújtott lista szerinti feltételekkel egyszerűen nem tervezhető a 

Képviselő testület, a Polgármesteri Hivatal törvényekben rögzített és előírt munkája. 

 

Mindezeket összevetve jelenleg nem tudok olyan javaslatot tenni képviselőtársaim elé, amiben 

képviselő társunk folyamatos és tervezhetetlen, általa az eddigi gyakorlat szerint sem 

változtatható munkaköri elfoglaltsága miatt, szakmailag megfelelő bizottsági-és testületi ülési 

tervet tartalmazna. 
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A képviselői munka gyakorlásával kapcsolatos álláspontjaimat első levelemben már leírtam. 

 

Az esettel kapcsolatban polgármesteri meglátásom az, hogy a többségnek természetes 

kötelessége, jól felfogott érdeke figyelni, megérteni és lehetőségeihez mérten tolerálni a 

kisebbség érdekeit, de ez nem mehet esetünkben például sem a hatékonyság, sem a törvényes és 

szabályos működés rovására. 

A teljes közösség alárendelése egy személy szélsőséges időbeosztásának lehetetlenné, 

működésképtelenné teheti a Képviselő testület működését. 

 

Megkérem képviselőtársaimat, hogy a kérdésben adott tájékoztatómat vegye tudomásul. 

 

 

 

 

 

Dr. Bánovics István: elmondja, hogy több dolgot nem ért ebben a levélben, ő azt kérte, hogy ha 

szerdán van a Pénzügyi Bizottsági ülés ne 5 órakor legyen, hanem ha lehetséges 6 órakor 

kezdődjön, azt kérte továbbá, hogy szerda délelőtt legyen a Szociális Bizottsági ülés, de ebben 

meg is egyeztek. A Pénzügyi Bizottság ülésén már elmondta az ezzel kapcsolatos nézeteit, ezt 

most is tartja.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri képviselő-társait a tájékoztatás tudomásul vételére. Szavazásra 

bocsátja a tájékoztatót. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: tájékoztató 

 

HATÁROZAT:    

5/ 2011. (II. 10.)  
 

  (7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja még, hogy lakossági megkeresést kapott azzal 

kapcsolatban, hogy november 18-án döntött a Képviselő-testület, arról, hogy felveszi a 

testvérvárosi kapcsolatot, egy szlovák településsel, erre Bánovics István nemmel szavazott.  

 

Dr. Bánovics István: válasza, hogy ez akkor történt, amikor nem sikerült őt Barcelonában elérni, 

hogy menjen a testülettel Romániába, ketten maradtak ki Dr. Gergely Istvánnal. Akkor rosszul 

szavazott, mert azt gondolta, hogy egyben szavazzák meg a két döntést, felvállalja ezt a nem 

szavazatot, mert ha nem lett meghívva, akkor miért szavazna igennel. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy minden módon megpróbálták értesíteni. 

 

Dr. Bánovics István: elmondja még, hogy mindenkit visszahívott, aki legalább kétszer, háromszor 

hívta. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi az ülések időpontjainak egyeztetésével kapcsolatos tájékoztatót. 
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Dr. Gergely István: hozzáteszi, hogy a két találkozó közül a szlovákiaira ő sem kapott értesítést, a 

romániaira igen és arra nemet mondott. Kéri, hogy jelenjen meg az ilyen meghívás írott formában 

is, e-mail-ben is megfelel. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: közli, hogy ezt hivatalosan kivizsgáltatja. 

 

Dr. Gergely István: válasza, hogy nem kér kivizsgálást ebben az ügyben, részéről tekintsék az 

ügyet elfelejtendőnek. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy térjenek rá a napirendek tárgyalására. 

 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel. Amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: polgármesteri beszámoló 

 

HATÁROZAT:    

6/ 2011. (II. 10.)  
 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: lejárt határozatok 

 

HATÁROZAT:    

7/ 2011. (II. 10.)  
 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

1.) napirendi pont 

Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 2011. évi díjainak 

megállapítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy 

Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és mérséklési javaslatot tett. Kéri a bizottság elnökét, hogy 

részletezze a bizottság álláspontját. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 

december 9-től 2011. február 3-ig terjedő időszak eseményeiről tartott 

polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 

december 16-tól 2011. február 9-ig terjedő időszak lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Bökönyi Endre: elmondja, hogy a bizottság indokolatlannak tartja a 8 %-os emelést, az éves 

infláció 3,8 %, az üzemanyagárak azonban nagyobb mértékben növekedtek, ezért javasolták az 

5%-os emelést. A szolgáltatással kapcsolatban elmondja, hogy lakossági panasz érkezett hozzá, 

mely szerint az előző szolgáltató a 3 m
3
 szennyvizét kéthetente 4 m

3
 áron elszállította. Önöktől azt 

a visszajelzést kapta, hogy ezen az áron nem tudják elszállítani, egy fuvar az egy fuvar, így a 

lakosnak duplájára nőtt a költsége, mivel sajnos 3 m
3
-es a derítője. 

 

Pató Simon: megköszöni a meghívást. A díjemeléssel kapcsolatban elmondja, hogy a 

díjmegállapításnak meg vannak a szabályai, ez le van írva kormányrendeletben, ez alapján 

készítették az előterjesztést. A kormányrendelet szerint az önkormányzat úgy fogadja el a 

díjemelést, hogy az a szolgáltatónak bizonyos mértékű nyereségét fedezze, ez általában 7-8%-os 

nagyságrend szokott lenne, de ha úgy dönt a testület, hogy legyen 5%, akkor nem emelnek 

kifogást ellene. Kéri, hogy olyan összegben állapodjanak meg, ami ÁFA-val együtt fizethető 

összeg. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy 1526 Ft + ÁFA/ m
3
 legyen a díj mértéke. 

 

Pató Simon: ígéretet tesz rá, hogy továbbítani fogja a kollégáknak, hogy a 3 m
3
 szennyvizet 3 m

3
-

ben szállítsák el. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a módosító 

javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: folyékony hulladék rendelet módosítás 

 

HATÁROZAT:    

8/ 2011. (II. 10.)  
 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását, a módosítással 

együtt. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

29/2008. (X. 22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal 

elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 1/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

29/2008. (X. 22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

RENDELET 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 

december 16-tól 2011. február 9-ig terjedő időszak lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt a rendőrség 

képviseletében Pintér Lajos kíván néhány szót szólni. 

 

Pintér Lajos: elmondja, hogy a Tárnoki Rendőrőrs 2011. évi üzemanyag támogatásával 

kapcsolatban, valamint a többletszolgálattal kapcsolatban nyújtott be kérelmet, ezeket a 

bizottsági ülésein megtárgyalták, a felmerült kérdésekre választ adtak. Bemutatja Dr. Öveges 

Kristóf rendőr alezredest, kapitányságvezetőt. Kéri, hogy segítsék a kapitányságvezető úr 

munkáját és támogassák, ahogy eddig is tették. 

 

Dr. Öveges Kristóf: elmondja, hogy a Szigetszentmiklósi Kapitányságon volt 

kapitányságvezető, és felkérték, hogy az Érdi rendőrkapitányság vezetését vegye át, így február 

1-jétől az Érdi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Elmondja, hogy Rendőrtiszti Főiskola és 

jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a bemutatkozást. 

 

Radics Ernő: kéri, hogy a rendőrség által használt gépkocsival kapcsolatban, egy részletes 

útiterv és üzemanyag költség elszámolást nyújtsanak be a képviselő-testület részére. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy a vasútállomás mentén egy bűnbanda garázdálkodik, 

rablótámadásokat hajtanak végre, kérdezi, hogy áll a rendőrség ennek nyomozásával 

kapcsolatban. Másik kérdés, hogy milyen praktikákat ajánlana, hogy az egyedülálló 

nyugdíjasok közvetlenül tudnák hívni a rendőrséget. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nincs napirenden a rendőrség beszámolója, 

javasolja a képviselőknek, hogy majd ezen napirend kapcsán tárgyalják a felmerült 

problémákat. Megköszöni a rendőrség képviselőinek a részvételt. 

 

 

 

 

 

2.) napirendi pont 

Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok elfogadásra 

javasolták. Február 9-én az intézményvezetőkkel is megvitatásra került, akik szintén 

elfogadásra javasolták. Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely szerint az önkormányzat 

2011. évi rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, 

tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, és rendeletalkotásra alkalmas. 

Megkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a javított rendelet-tervezetet. 

 

Dr. Simon Mária: elmondja, hogy hétfőn egyeztetett a könyvvizsgálókkal és három olyan tételt 

találtak a tavalyi pénzmaradvány terhére történt elszámolásnál, ahol csökkenteni kellett és ezt 

át kellett vezetni a költségvetési rendeleten. Három tétel volt, ahol jelezték, hogy más módon 

kérik az átvezetést, az egyik az volt, hogy a céltartalékban a Művelődési Ház támogatásánál 35 

millió Ft-ot számoltak erre az évre a tavalyi pénzmaradványból, de a könyvelésből kiderült, 

hogy tavaly év végén még 18 millió Ft-ot át kellett utalni a Magyar Államkincstárnak, ezzel az 

összeggel csökkenteni kellett az idei pénzmaradványt. A  másik tétel, amit csökkenteni kellett, 

az egy másolási hibából fakadt, a felújítási keretnél a Dózsa György úti kerítés építés 500.000 
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Ft-tal kétszer szerepelt, ezt is csökkenteni kellett mind a pénzmaradvány oldalán, mind pedig a 

felújítási oldalon. A harmadik tétel pedig az volt, hogy a tavalyi beruházások közül 

pénzmaradványként csak azokat kell áthozni ebbe a költségvetési rendeletbe, amelyekre már 

van kötelezettségvállalás, a többit nem kell. Ezt a három tételt vezették át a rendeleten, 

csökkentve a bevételi és a kiadási oldalt.  

 

Bökönyi Endre: az iskola fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban megjegyzi, hogy az 5 millió Ft 

mellé az állagmegőrzést is fel kellene tüntetni, mert különben ismét módosítani kell.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy ez az összeg fűtéskorszerűsítésre van félretéve. 

Jelenleg elbírálás alatt áll egy energetikai korszerűsítési pályázat, ha ezt pozitívan bírálják el, 

akkor képviselő-testület dönthet a költségvetés módosításról. 

 

Dr. Simon Mária: elmondja, hogy a beruházási sorokon a tavalyi testületi döntések 

szerepelnek. Itt most nem tud a testület módosítani, de a későbbiek folyamán ezeket a tételeket, 

ebben az évben bármikor módosíthatja. Átemelni csak azt tudta, ami tavalyi döntés volt, ezek 

áthúzódó beruházások tavalyról, ezért ugyanúgy kerültek bele az idei rendeletbe, mint ahogy a 

tavalyiban voltak. 

 

Dr. Gergely István: megjegyzi, hogy az adósságszolgálat 2011-ben 78.170 eFt, ha 200 Ft körüli 

svájci frank árfolyamon számol, akkor ez több, mint 100 millió felett van jelenleg. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy ez két különböző dolog, a svájci frank 

árfolyamának a svájci frank kamatához semmi köze. Egyébként pozitív változás, hogy az 

elmúlt évben mintegy 40 millió Ft-tal csökkent a fizetendő kamat, mert a svájci frank kamata 

nagyon alacsony lett. 

 

Dr. Gergely István: jelzi, hogy nem szerepel az adósságszolgálat táblában a csatornázásnak a 

lízing díja, ami szintén lízingel az önkormányzat. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy a csatorna azért nem szerepelhet, mert azt nem az 

önkormányzat fizeti, hanem támogatásként adja át a társulásnak, amelyik az egész projektet 

vezényli. Elmondja, hogy az nem a tárnoki önkormányzat beruházása, ezért nem fog szerepelni 

a kötelezettségvállalások között, a céltartalékban szerepel. Elmondja még, hogy valóban 

78.170. eFt-ot számolt ebben az adósságrendezési táblában, de a LIBOR olyan mértékben 

csökkent, hogy ugyan 78 millióra kötötték a szerződést az első évben, de ebben az évben 

kevesebbet kell fizetni. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy az önként vállalt feladatok teljes összege 110 millió Ft, a 

bevétel 20 millió Ft, tehát 90 milliós önként vállalt kötelezettség szerepel a költségvetésben. 

Véleménye szerint ezeket át kellene nézni, javasolja, hogy a költekezéseket ne azonnal kezdjék 

el, hanem ahogy bejönnek a bevételek, abból történjen meg. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy a jegyző felelőssége, hogy feltüntesse azokat az önként vállalt 

feladatokat, amiről a testület már döntött és be kell építeni a költségvetésbe. Ha a képviselő-

testület valamilyen feladatot nem akar ellátni, akkor dönteni kell arról, hogy nem látja el, így 

nem szerepel majd az önként vállalt feladatok között. A mezőőri szolgálat, a közterület 

felügyelet és az építéshatóság felvállalt feladatai az önkormányzatnak, ami mögött emberek, 

gépjármű és benzinköltség van, nem lehet azt mondani, hogy csak akkor fizeti ki, ha lesz 

bevétel. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, ismerteti a határozati javaslatokat 

és szavazásra bocsátja 
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: költségvetés módosítás 

 

HATÁROZAT:    

9/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással )    

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: költségvetés módosítás 

 

HATÁROZAT:    

10/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (8 igen szavazattal, 1 tartózkodással )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletet 7 igen szavazattal, 2 

tartózkodással elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 2/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy megvásárol egy Peugeot 1.6 Hdi Prémium személygépkocsit 

6.300.000,-Ft vételáron, amelyhez 2.500.000 Ft önerőt biztosít. 

Engedélyezi, hogy fennmaradó 3.800.000,Ft vételárrész 42 hónapos 

futamidejű zárt végű pénzügyi lízingszerződéssel kerüljön biztosításra. Az 

megvásárláshoz szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetési rendeletében 

biztosítja. 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az Érdi Kistérségi Társulás 2011. évi tagdíját – 8.493 fővel 

számolva – 230 Ft alap + 60 Ft /fő  összegben, összesen 2.463,-eFt-

ban 

2. az Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi tagdíját – 2008. évi 

lakosságszám alapján 8778 fővel számolva -  80 Ft/fő összegben 

összesen 702,-eFt-ban  

állapítja meg. A fedezetet a  2011. évi költségvetésben biztosítja. 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 

RENDELET 
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Szolnoki Gábor polgármester: jelzi, hogy egy helyi lakos szólni kíván, kéri, hogy tájékoztassa, 

hogy milyen ügyben kér szót. 

 

Tas utcai lakos: elmondja, hogy a Tas és Álmos utcák aszfaltozásával kapcsolatban kíván 

szólni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a hozzászólás engedélyezését. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: ügyrendi javaslat – hozzászólás engedélyezése 

 

HATÁROZAT:    

11/ 2011. (II. 10.)  
 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

Tas utcai lakos: elmondja, hogy több éve ígéretet kaptak rá, hogy megtörténik ezeknek az 

utcáknak az aszfaltozása. Érdeklődik, hogy az idei költségvetésben ez szerepel-e, vagy az idén 

se számítsanak rá. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy az utca aszfaltozási terve elkészült, és az utca 

egyik lakosának, Tamók úrnak a kérésére elmondta, hogy az utca ebben az évben aszfaltozásra 

fog kerülni, méghozzá a csatornázási munkálatokkal összekötve. Elmondja még, hogy 

amennyiben ehhez külső segítséget nem kapnak, úgy nem lesz leaszfaltozva az utca. 

Hozzáteszi, hogy ennek az utcának az aszfaltozására egy polgármesteri kötelezettség született 

néhány évvel ezelőtt, és ha már ide került a plénum elé, akkor megkérdezi Gergely urat, aki 

akkor polgármester volt, hogy milyen kötelezettségvállalást tett ennek az utcának az 

aszfaltozásával kapcsolatban. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy a lakók a szilárd burkolat kiépítésének összegét befizették, 

ezzel a pénzzel gazdálkodtak, egy részét arra fordították, hogy a következő területek 

megvásárlása megtörtént. Amennyiben az Odlukban tovább mennek a parcellázással, ennek a 

bevételeiből szorítani kell arra, hogy az Álmos és Tas utca aszfaltozása megtörténjen. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy volt-e a költségvetésben címkézett pénz erre a 

célra. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy nem volt a céltartalékban elkülönítve. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi az érintettet, hogy megfelel-e a tájékoztatás. 

 

Tas utcai lakos: válasza, hogy részben igen, de hozzáteszi, hogy az, hogy volt-e tartalékban 

pénz vagy sem, az nem érdekli a lakókat. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a képviselő-testület bármilyen lakossági 

igénnyel kapcsolatban csak költségvetési forrás megléte mellett dönthet. A problémát az 

jelenti, hogy ha kötelezettséget vállalt a képviselő-testület 2006. előtt arra, hogy bevesz 

lakóktól pénzt és azt aszfaltozásra fordítja, akkor azt kötelességük lett volna „megcímkézni”. 

Megköszöni a hozzászólást. 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy egy Tárnok Tas utcai lakos aszfaltozás kapcsán hozzászóljon a 

napirendi ponthoz.  
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3.) napirendi pont 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az Oktatási, 

Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

Hozzáteszi, hogy rendeletet év közben változó törvényi feltételek szerint aktualizálni kell, ez 

megtörtént, azonban a Közigazgatási Hivatal két problémát jelezett. A Közigazgatási Hivatal 

álláspontja szerint az átmeneti segélyek esetében nem lehet egy rendeletben kikötni, hogy erre 

az önkormányzat hány forintot kíván fordítani. Ugyanez a logika a lakásfenntartási támogatás 

esetében, hogy nem lehet meghatározni, hogy mekkora lakás esetében jár a támogatás. 

Azonban, ha ez így van, akkor az önkormányzat nem tud költségvetést tervezni, így ez 

továbbra is benne marad a rendeletben. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel. 

 

Hegedűs Márta: jelzi, hogy ugyan a bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet, 

azonban belegondolva az egy főre jutó jövedelem összegét 28.500 Ft-ban korlátozza, 

egyedülálló esetében pedig ennek a 150 %-a, ami nagyon alacsony. Kérdezi, hogy van-e 

lehetőség, hogy a rendelet-tervezetet a bizottság újratárgyalja, és esetleg magasabb összeghatárt 

állapítson meg. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy a jelenlegi rendelet alapján készült el a költségvetésben a 

szociális kiadások tervezése. Javasolja, hogy most a rendelet fogadja el a testület, mert a 

Közigazgatási Hivatal várja a választ. Változni fog a szociális törvény, ezért ebben az évben 

ismét hozzá kell nyúlni a rendelethez, javasolja, hogy akkor térjenek vissza rá. 

 

Dr. Jenei-Kiss Gergely: elmondja, hogy valóban szigorúbbak az átmeneti segély feltételi ebben 

a rendeletben, de később lehet módosítani. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben további hozzászólás nincs szavazásra bocsátja a 

rendelet elfogadását. 

 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet 7 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 3/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet. 

 

 

(A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

RENDELET 
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4.) napirendi pont 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy ebben a rendeletben is 

az aktuális törvényi változások kerültek átvezetésre. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, 

amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet 8 igen szavazattal, 

1 nem szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 4/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet. 

 

 

(A rendeletet a 4. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

5.) napirendi pont 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése 

van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletet 9 igen 

szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 5/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet. 

 

 

(A rendeletet a 5. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

RENDELET 

RENDELET 
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6.) napirendi pont 

Rendelet-tervezet a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai 

tagjainak tiszteletdíjáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt 

8 évben a képviselői tiszteletdíj nem változott. Elmondja, hogy egy képviselői jelzés érkezett, 

azzal kapcsolatban, hogy a rendelet szerint a bizottsági elnököt, vagy tagot csak egy, számára 

kedvezőbb jogcímen illeti meg a tiszteletdíj. A képviselői javaslat úgy szólt, hogy vizsgálják 

meg annak a kérdését, hogy milyen költségvetési vonzattal jár az, ha egy képviselő több 

bizottságban tag, és a 7.000 Ft összeget minden tagságért megkapja. Ezt viszont a költségvetési 

rendelet módosításával lehetne elfogadni. Elmondja, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági 

ülésen, a bizottság elé terjeszti, amennyiben a forrása a költségvetésben rendelkezésre áll, úgy a 

testület dönthet a módosításról. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel. 

 

Dr. Gergely István: egyetért a tiszteletdíj emeléssel, a környéken, itt a legalacsonyabb, és 

valóban 8 éve nem változott.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több kérdés nincs, szavazásra bocsátja a rendelet 

elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 
 

 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló rendeletet 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 6/2011.(II. 11.) számú rendelet: 

 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 6. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

 

7.) napirendi pont 

Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolává való 

alakítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri az igazgatónőt, hogy foglalja össze az előterjesztés 

tartalmát. 

 

RENDELET 
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Bagdiné Dudog Orsolya: elmondja, hogy sportiskolává való átalakulásnak az lenne a szakmai 

része, hogy így talán bekerülhetne az iskola a támogatottak körébe. A Nemzeti Utánpótlás 

Intézet adná a szakmai hozzáértését és a szakmai követelmények végrehajtásának ellenőrzését, 

hiszen fontos, hogy a kialakult iskola szakmailag megfelelő színvonalon működjön. 

Természetesen emellett megmaradnak azok a célkitűzések, hogy néhány tantárgyat emelt 

óraszámban szeretnének a gyermekeknek biztosítani, ilyen a matematika, a nyelvoktatás, 

művészeti oktatások. Elmondja, hogy ennek a törvényi hátterét az előterjesztés tartalmazza, 

minden évben felmenő rendszerben kimutatva. A bizottsági ülésen már megtárgyalták, ezért 

nem kívánja részletesebben elmagyarázni, amennyiben van kérdés szívesen válaszol rá. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy mi a szülők véleménye a programtervvel 

kapcsolatban. 

 

Bagdiné Dudog Orsolya: tapasztalatai szerint a szülők egyelőre gondolkodnak, de most már 

nincs az a hozzáállás, hogy azonnal el szeretnék vinni a gyermeket.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy a sportszervezetekkel felvették-e a kapcsolatot. 

 

Bagdiné Dudog Orsolya: válasza, hogy a közoktatási típusú sportiskola két részből áll, az egyik 

a mindennapos testnevelés, ami az iskola feladata, a másik része pedig, hogy a gyerekek 

számára biztosítja az egyesületekben való teljesítést. Az egyesületeknek az iskolával napi 

együttműködési kötelezettsége van, és az egyesületeknek is tantervben rögzített feladatokat kell 

ellátnia. Jelenleg a Bolha Focitanodával van már megállapodásuk és a Benta SE-vel, de 

szeretnék ez a tovább bővíteni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: sportiskola 

 

HATÁROZAT:    

12/ 2011. (II. 10.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását: 

 

1. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolát közoktatási típusú sportiskolává kívánja átalakítani. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett átszervezéssel 

kapcsolatos véleményezési eljárásokat végezze el. 

 

Felelős: Szolnoki Gábor polgármester 

Határidő: 2011. márciusi testületi ülés 

 

2. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjét bízza meg az 

intézmény közoktatási típusú sportiskolává történő átalakítására 

vonatkozó részletes szakmai koncepcióhoz kapcsolódó 

dokumentumok beszerzésével 
 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2011. márciusi testületi ülés 
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  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

8.) napirendi pont 

Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi közfoglalkoztatási program 

megvalósításához szükséges önrész biztosítására  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése 

van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatok elfogadását. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Közfoglalkoztatás I. 

 

HATÁROZAT:    

13/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

3. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában engedélyezi az emelt óraszámban, csoportbontásban történő 

oktatást az alábbi tantárgyakban és évfolyamokon: ének 1-8. évfolyam 

(egy osztályban), művészeti tárgyak 1-4. évfolyam (egy osztályban), 

idegen nyelv, matematika-informatika 5-8. évfolyam (angol, német, 

két osztályban, csoportbontással). 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett átszervezéssel kapcsolatos 

véleményezési eljárásokat végezze el. 
 

Felelős: Szolnoki Gábor polgármester 

Határidő: 2011. márciusi testületi ülés 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda 

 Intézményvezető 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetésébe a céltartalék soron a közfoglalkoztatás pályázatának 

önrészéhez szükséges fedezetet (4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónap 

időtartam), 310.000,- Ft-ot betervezi. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 

Végrehajtásért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 Intézményvezetők 

 



 20 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Közfoglalkoztatás II. 

 

HATÁROZAT:    

14/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

 

9.) napirendi pont 

Tárnok település „Local Agenda 21” elnevezésű dokumentumának elfogadása  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye 

fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Local Agenda 

 

HATÁROZAT:    

15/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetésébe a céltartalék soron a közfoglalkoztatás pályázatának 

önrészéhez szükséges fedezetet (6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónap 

időtartam),530.000,- Ft-ot betervezi. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 

Végrehajtásért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 Intézményvezetők 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testület elfogadja 

határozat mellékletét képező környezeti fenntarthatósági tervet (Local 

Agenda 21 programot), egyúttal felkéri a polgármestert a környezeti 

fenntarthatósági tervben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

folyamatos megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Szolnoki Gábor  polgármester 

Végrehajtást végzi: Építés-Műszaki Iroda 
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10.) napirendi pont 

Partnertelepülési megállapodás megkötése Csallóköztárnokkal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a látogatásuk kapcsán a kapcsolatfelvétel 

megtörtént, az együttműködési megállapodás kidolgozásra került, melynek aláírásáról kell most 

döntenie a testületnek. A megállapodás aláírás után pályázni fognak, hogy a két település lakói 

sportszervezetei szorosabbra fűzzék a kapcsolatot. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, 

amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Partnertelepülési megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

16/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Radics Ernő: megjegyzi, hogy a csallóközi Tárnok testülete már elfogadta ezt a megállapodás 

tervezetet. 

 

 

 

 

11.) napirendi pont 

Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2010. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése van 

tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Tárnok és szlovákiai Csallóköztarnok  (Trnávka) települések 

között létrejövő - a határozat mellékletét képező - partnertelepülési 

megállapodás szövegezését jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza 

Szolnoki Gábor polgármestert a magyar és szlovák nyelvű megállapodás  

aláírására. 
 

Határidő:  a megállapodás megkötésére  2011.  március 15. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda  
 

A határozatról értesítést kap:  

Polgármester  

Jegyző  

Jegyzői Iroda 

partnertelepülés polgármester  
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Építéshatósági beszámoló 

 

HATÁROZAT:    

17/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (9 igen szavazattal )    

 

 

 

12.) napirendi pont 

A Tárnoki Köz-Ért Kft. folyószámla hitelkeret jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnár István ügyvezető 

 

(Az előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi 

Bizottság nem támogatta, azt a javaslatot tette, hogy dolgozzanak ki olyan fizetési ütemezést, ami 

jobban tükrözi a valós felhasználást. Átadja a szót a Kft. ügyvezetőjének.  

 

Molnár István: nem érti a Pénzügyi Bizottság hozzáállását, mert a Kft. gazdálkodása kiegyenlített, 

a 2010-es évet szerény nyereséggel zárják. Elmondja, hogy azért lenne szükség a folyószámla 

hitelkeretre, mert a Kft. havi ÁFA bevallói körbe tartozik, ezért az nem működik, hogy az 1/12-

ekbe lekérve tartalékolja azt az összeget és ne kösse le kötelezettségvállalásokkal. Elmondja, hogy 

a szezonális hatások kiküszöbölésére illetve az ÁFA befizetés optimalizálására kérné a 

folyószámla hitelkeretet. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy az ÁHT szempontjából a képviselő-testület 

vállalhat kezességet a Kft. hitelkeretére, ennek nincs jogi akadálya. Elmondja, hogy ez egy 

készfizető kezesség, vagyis a 3 millió Ft-nak szerepelnie kell a költségvetésben. Az általános 

tartalékban 1,7 millió Ft van, így a 3 millió Ft-ra kezességet jó szívvel nem tud vállalni a testület, 

mert meg kell lennie a fedezetnek a költségvetésben. A másik, hogy a 3 millió Ft-os kezesség 

olyan, mint ha az önkormányzat venne fel hitelt, bele kell számítani az önkormányzati hitelkeretek 

közé, vagyis csökkenteni fogja az önkormányzat hitelképességét. Javasolta a bizottságnak, hogy 

esetleg gondolkodjanak kisebb összegben, de a bizottság más javaslatokat tett. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy váratlanul felmerülő problémák esetében van-e mód 

az 1/12 rész módosítására, vagy hogyan lehetne olyan megoldást találni, ami segítené a Kft.-t, 

hogy mindig fizetőképes legyen.  

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

2010. évi Tárnokra, Sóskútra és Pusztazámorra vonatkozó építéshatósági 

beszámolót. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. február 15. /megküldésre 
 

Határozat végrehajtását végzi:  

Építés-Műszaki Iroda 
 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Sóskút Polgármestere 

 Pusztazámor Polgármestere 

 Jegyző 

 Építés-Műszaki Irodavezető 

 Gazdasági-Pénzügyi irodavezető 
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Dr. Simon Mária: válasza, hogy a testület jóváhagyott egy szerződést, amiben azt garantálta a Kft. 

részére, hogy azt a támogatási összeget, ami szükséges a működéséhez, azt havi 1/12 részben 

biztosítja, fel lehet állítani egy görbét, hogy melyik hónapban mennyivel kaphat többet, de a 

polgármester és a jegyző a szerződéstől nem tud eltérni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy működésképtelenséget okozhat-e a pénzhiány. 

 

Molnár István: válasza, hogy február hónapban karbantartásra nem tudnak költeni, ami az egyik fő 

feladatuk lenne, mert 1,6 millió Ft-os az egyik síkosság-mentesítési számla, és van egy tavalyi 

járuléktartozás, valamint a működési kiadásokat is ebből kell kigazdálkodni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy amennyiben a testület a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát elfogadja, egyeztetni fognak a megoldási lehetőségekről. 

 

Dr. Bánovics István: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság nem lesöpörte a javaslatát az asztalról, 

hanem végigbeszélték és különböző javaslatokat tettek, valamint megbízták a polgármestert, hogy 

dolgozza ki a szerződésmódosítást.  

 

Halas Gábor: javasolja, hogy az ügyvezető nézzen utána a Széchényi Hitelnek, amely egy 

viszonylag jó kamatozású konstrukcióval és azonnal lehívható összegekkel rendelkezik. 

 

Molnár István: válasza, hogy tudomása szerint több lezárt gazdasági év szükséges, de megköszöni 

a javaslatot, utánanéz. 

 

Bökönyi Endre: javasolja, hogy támogassa a testület a hitelkeretet a Kft. részére 

 

Dr. Simon Mária: jelzi, hogy elsőként a módosító javaslatot kell feltenni szavazásra. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Köz-Ért Kft. folyószámla hitelkeret 

 

HATÁROZAT:    

18/ 2011. (II. 10.)  
 

 

 

  (8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal )    

 

 

 

A meghívó szerinti 13-16. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön 

jegyzőkönyv készült a 15-18. számú mellékletekkel, és 19-29-es számú határozatokkal. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja 

a Tárnoki Köz-Ért Kft. folyószámla hitelkeret igénylését. Felkéri a 

Polgármestert, hogy készítesse elő a Tárnoki Köz-Ért Kft.-vel kötött 

támogatási szerződés módosítását. 


