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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. március 24-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 

 

 

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,  

Dózsa György út 150. 

 

 

 

 

Jelen vannak:  Szolnoki Gábor Károly  polgármester 

Radics Ernő   alpolgármester 

Bökönyi Endre 

dr. Gergely István 

Halas Gábor 

Klemné Zabó Ágnes 

Zombori Ferenc      

 

 

 

Távolmaradók:          dr. Bánovics István 

Hegedűs Márta Éva 

 

 

 

Később érkezett:  - 
 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

     

 

 

Jelen vannak:  Csorba Zoltánné  Pénzügyi Irodavezető 

Heffnerné Kiss Erika  Adó Irodavezető 

Pátrovits Zsolt   Műszaki Irodavezető 

    Révész Krisztina  személyi titkár 

dr. Jenei-Kiss Gergely Vezető tanácsos 

Beleznai Enikő  Humánpolitikai előadó 

Pajter-Szivák Zsuzsa  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Vendégek: Dr. Bánhidi Ferenc, Kürthy Miklósné, Bagdiné Dudog Orsolya, 

Halmosné Liebhauser Szilvia, Molnár István, Dr. Csór Gabriella, 

Szemerédi Tibor 
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fővel 

határozatképes a testület, elmondja, hogy két képviselő, Dr. Bánovics István és Hegedűs Márta 

jelezte, hogy ezen a testületi ülésen nem tud megjelenni. Szavazásra bocsátja a kiküldött 

napirendi pontok elfogadását. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

30/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 igen szavazattal )    

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló  

 

1.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Javaslat a Tárnoki, Fő u. 43. sz. alatti beruházás műszakilag 

szükséges munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítására (zárt anyagként 

kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) Beszámoló a Százhalombattai Nevelési Tanácsadó 2009/2010 tanévi, 

Tárnokon végzett tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola feladatainak 

pontosítására, névváltoztatására, és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Tárnoki Köz-Ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Tárnoki Köz-Ért Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Az önkormányzat gazdasági programja 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízás betöltésére pályázat 

kiírása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) Munkajogviszony megszüntetése, cégvezetők kinevezése (zárt 

anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Támogatás pályázaton 

való induláshoz előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

31/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

(7 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv módosításáról szóló előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

32/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

(6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Munkacsoport létrehozása 

a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság mellett tárgyú 

előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

33/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

(7 igen szavazattal)    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Támogatás pályázaton való induláshoz 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Javaslat Tárnok Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 4/201.(III.29.) számú rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Munkacsoport létrehozása a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Közbiztonsági Bizottság mellett 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja együttesen a napirendet. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend  

 

HATÁROZAT:    

34/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

 

NAPIREND 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló  

 

1.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Javaslat a Tárnoki, Fő u. 43. sz. alatti beruházás műszakilag 

szükséges munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítására (zárt anyagként 

kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) Beszámoló a Százhalombattai Nevelési Tanácsadó 2009/2010 tanévi, 

Tárnokon végzett tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola feladatainak 

pontosítására, névváltoztatására, és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Tárnoki Köz-Ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Tárnoki Köz-Ért Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Az önkormányzat gazdasági programja 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízás betöltésére pályázat 

kiírása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) Munkajogviszony megszüntetése, cégvezetők kinevezése (zárt 

anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

11.) Támogatás pályázaton való induláshoz 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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(7 igen szavazattal)    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja 

a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: zárt napirend  

 

HATÁROZAT:    

35/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

(6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)    

 

 

 

Dr. Gergely István: ügyrendi javaslatot tesz. Javasolja, hogy nyílt ülésen tárgyalja a testület a két 

zárt (az eredeti 2. és 10.) napirendi pontot.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a személyi ügyben nyilatkoznia kell az 

érintetteknek, hogy hozzájárulnak a nyílt tárgyaláshoz, mivel nem nyilatkoztak, a testület ebben 

nem dönthet. 

 

Dr. Simon Mária: megjegyzi, hogy nem arról dönt a testület, hogy nyíltan tárgyalja a napirendi 

pontot, hanem arról, hogy zártan kívánja tárgyalni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismét szavazásra bocsátja az eredeti 2. napirend pont zárt ülésen 

való tárgyalását. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: zárt napirend  

 

HATÁROZAT:    

36/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

(6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)    

12.) Javaslat Tárnok Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 4/201.(III.29.) számú rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

13.) Munkacsoport létrehozása a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 

és Közbiztonsági Bizottság mellett (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja: 

 

Javaslat a Tárnoki, Fő u. 43. sz. alatti beruházás műszakilag szükséges 

munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja: 

 

Javaslat a Tárnoki, Fő u. 43. sz. alatti beruházás műszakilag szükséges 

munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy első napirendi pontként a Százhalombattai 

Nevelési Tanácsadó beszámolóját tárgyalják, majd az eredeti 2. napirendi pontot zárt ülésen, a 

sürgősséggel kiosztott anyagokat pedig a nyílt napirendi pontok után tárgyalja a testület. 

Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend sorrend 

 

HATÁROZAT:    

37/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi sorrendben tárgyalja a napirendi pontokat: 
 

NAPIREND 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló  

 

1.) Beszámoló a Százhalombattai Nevelési Tanácsadó 2009/2010 tanévi, 

Tárnokon végzett tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

2.) Javaslat a Tárnoki, Fő u. 43. sz. alatti beruházás műszakilag 

szükséges munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítására (zárt anyagként 

kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Nyílt ülés: 

 

3.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola feladatainak 

pontosítására, névváltoztatására, és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Tárnoki Köz-Ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Tárnoki Köz-Ért Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Az önkormányzat gazdasági programja 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt megadja a szót Radics 

Ernőnek. 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy kapott néhány lakossági telefont, melyekben a lakosok 

felháborodásukról tájékoztatták. Felhívták a figyelmét egy olyan fórumra, ahol a jelenlegi, 

valamint az előző képviselő-testület döntéseit kritizálták. Három kérdést érintett dr. Gergely 

István a fórumon, a költségvetést, a felszíni vízelvezetést, és blogjában azt írta, hogy kevés 

információt kap. A költségvetéssel kapcsolatban olyan alternatívákat vetett fel a következő 

képviselő-testületek lehetőségeire, mint az ebadó, vagy a füstadó, ezzel negatív kritikával illette 

a költségvetést. A lakosság ébrentartása természetes, de azzal riogatni a települést, hogy ebadó, 

füstadó és egyéb adókkal lesznek sújtva, ezt a maga és a testület nevében is kikéri magának, mert 

el lehet olvasni a könyvvizsgáló véleményét, mely szerint a testület költségvetése stabil, a vállalt 

kötelezettségeknek eleget tud tenni. Az információ hiányával kapcsolatban elmondja, hogy 

tisztelettel fogadták az alakuló ülésen való magatartását. Elmondja még, hogy Dr. Gergely István 

két Fideszes frakcióülésre is meghívást kapott és részt vett rajta. Ha nem komolyan gondolnák a 

konstruktív együttműködést, akkor erre nem került volna sor. A felszíni vízelvezetéssel 

kapcsolatban a blogban le van írva, hogy 2005-ben már kész volt ez a terv, melyet a Benfor Kft. 

készített Érd város költségvetésének terhére, jegyzőkönyv szerint átadásra került és itt kellene 

lennie. Elmondja, hogy a 2006-os átadásnál ezt a tervet nem találták. A blog szerint akkori 

polgármester úr birtokában van egy példány. Feltételezi, hogy ezért nem találták meg, ezért 

kezdték el újra a terveztetést. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: mielőtt válaszolna Dr. Gergely István, ismerteti az ülésre készített 

tájékoztatóját. Kéri, hogy ezzel együtt válaszoljon az elhangzottakra: 

 

 

 

 

9.) Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízás betöltésére pályázat 

kiírása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) Támogatás pályázaton való induláshoz 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

11.) Javaslat Tárnok Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 4/201.(III.29.) számú rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

12.) Munkajogviszony megszüntetése, cégvezetők kinevezése (zárt 

anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

13.) Munkacsoport létrehozása a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 

és Közbiztonsági Bizottság mellett (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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„Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Alapvető feladatomként kezelem azt, hogy a képviselő-testületünk megítélése, a képviselői 

munka megismerése és elismerése méltó legyen ahhoz a felelősséghez, amit egy megválasztott 

testületnek viselnie kell. 

 

Ezzel kapcsolatban Gergely István képviselőtársunkhoz intézem kérdéseimet. 

 

Az elmúlt év vége felé egy érdekes képviselői magatartás keltette fel a figyelmemet. Gergely úr 

október 23-án képviselőként lelkesen üdvözölte az ott fellépő Tárnoki Ütősök vezetőjét és szó 

szerint minden elérhető támogatásáról biztosította őt. 

Ennek tükrében megdöbbentő volt a képviselő november 15-én, a Településfejlesztési 

Bizottság ülésén, egy vita közben elhangzott mondata, miszerint nem olyan egyesületeket kell 

támogatni például, mint az idegen Tárnoki Ütősök, hanem olyan csapatot, ami már sokkal 

régebben is zenei tevékenységet végez itt, és meg is nevezte ezt a csapatot. 

Elég sokáig gondolkodtam azon, hogy ezt szóvá tegyem-e, végül úgy gondoltam, talán 

véletlenről volt szó.  

 

De mára már rájöttem, semmiféle véletlen nem volt ebben a visszataszító magatartásban, 

hanem egy képviselő szokatlan és tisztességtelen politikai magatartását láthattam. 

Erre pedig – a továbbiakban elmondottak alapján - az utóbbi időben kellett rájönnöm. 

 

Tisztelt Képviselő úr! 

Nem gondolom, hogy nincs tisztában az ön körül zajló eseményekkel és történésekkel, 

döntéseivel és szavazataival, de bizonyos nyilatkozatai ezen álláspontomat megingatták. 

 

2011. február 14-én a nyilvánosság előtt így nyilatkozott: 

„Szomorú, hogy  polgármesterünk mennyire nem képes megérteni és segíteni  képviselőnket, 

egy egyszerűen és kis jóindulattal megoldható kérdésben. Gátolja Bánovics doktor törvény 

által előírt kötelességének teljesítését, a képviselő- és bizottsági üléseken való részvételét, az 

ülések legtöbbjének számára nem alkalmas időpontban való megtartásával.”   

 

Szeretném nyomatékosítani az ezek szerint ön előtt, mint képviselő előtt ismeretlen tényt, a 

testület ülését a testület határozza meg többségi döntéssel, a bizottságok pedig saját 

hatáskörben döntenek üléseik időpontjáról. 

Lehet, hogy az ön által irányított ciklusok alatt ön döntötte el, mikor legyenek az ülések – 

szavaiból csak erre tudok következtetni -, de azóta ez a demokrácia szabályai szerint történik. 

 

A továbbiakban értetlenségét fejezte ki az ülések időpontjának meghatározásában, mondván, 

hogy ezeken a megjelenés gondot okoz a képviselőnek. 

Arra azonban egyszerűen nem tér ki, hogy amikor az ülések napját, az ülések pontos idejét 

testületi határozattal elfogadtuk, maga is igennel szavazott, és azzal kapcsolatban semmiféle 

kritikai megjegyzése nem volt.  

Milyen alapon meri ezek után képviselőhöz méltatlan módon kritizálni a testület döntését, 

amiben az ön igen szavazata is benne van? 

 

Önnek is felhívom a figyelmét arra, hogy a testület döntéseinek végrehajtásában minden 

képviselőnek aktív szerepet kell végeznie, függetlenül attól, hogy az adott döntés tetszik-e 

avagy nem. A döntések végrehajtása ugyanis nem egyéni szimpátia kérdése, hanem törvény 

rendelte kötelesség. 

De az már a legsúlyosabb botrány, hogy saját igen szavazatát is elhallgatja, ha a politikai 

haszonszerzés azt úgy kívánja. 
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Igennel szavazott a testületi ülések időpontjaira, ezt megelőzően ön is elfogadta a bizottsági 

ülések rendjének változását, miszerint azt a lehetőségek szerint a keddi és szerdai napokon 

tartják meg, szó és kritika nélkül hagyta a kérdéssel foglalkozó polgármesteri beszámolót.  

Ez nem lehet véletlen, ez már statisztika. 

 

Mindezek után rögzíteni szeretném, hogy pontosan az ilyen és ehhez hasonló cselekedetek 

azok, melyek a politikusok, a képviselők szavahihetőségét rombolják, az ilyen cselekedetek 

lejáratják a Képviselő-testület tekintélyét. 

Az ilyen viselkedés árt a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyének és 

hitelének. Ez ellen fellépnem pedig törvény rendelte kötelességem. 
 

A képviselő-testület nevében kikérem magamnak, hogy ilyen megalapozatlan és hamis 

információkkal lépjen a nyilvánosság elé, különösen annak fényében, hogy a kérdéses ügy 

Képviselő testület előtti beszámolójához ön egy árva kritikai megjegyzést sem fűzött. 

 

A nyilvánosság előtt megfogalmazott hamis kritikájában végül azt mondta, idézem: „hogy 

polgármester úrra rossz fényt vet Bánovics doktor képviselővel szemben tanúsított 

magatartása.”, majd ezek után orvosi munkáját emeli ki. 

Szeretném egyszer és mindenkorra tisztázni, Bánovics doktor szerintem jó doktor, az elmúlt 

négyéves, illetve az új ciklusban végzett képviselői munkája viszont értékelhetetlen. 

Egyetlen komoly képviselői alkotása az, hogy a legtöbb esetben képtelen látogatni munkája és 

egyéb elfoglaltságai miatt az üléseket, és ezért mártírt akar faragni magából.  

Ez nem képviselői munka, a történet nem valami testületi harc, ez kutyakomédia, ami ellen a 

leghatározottabban fel fogok lépni. 

 

Önnel is közöltem az eset alapos vizsgálata után: 

A képviselőtársunk által benyújtott lista szerinti feltételekkel egyszerűen nem tervezhető a 

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

(Ide kívánkozik egyébként a legutóbbi aktualitás, az Oktatási Bizottság elnöke Bánovics 

képviselő javaslatára fogadott el olyan ülési időpontot, ami elsőre csak neki volt megfelelő, 

erre azonban – ez a keddi napon volt – csak Bánovics képviselő nem ment el. De szintén nem 

volt a tegnap délutáni Pénzügyi Bizottsági ülésen sem és ma sincs itt. Ez pedig az elmúlt 

hónapokban egyáltalán nem volt egyedi eset!) 

 

Folytatva a már ismertetett beszámolót: Mindezeket összevetve jelenleg nem tudok olyan 

javaslatot tenni képviselőtársaim elé, amiben képviselőtársunk folyamatos és tervezhetetlen, 

általa az eddigi gyakorlat szerint sem változtatható munkaköri elfoglaltsága miatt, szakmailag 

megfelelő bizottsági-és testületi ülési tervet tartalmazna. 

 

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. 

 

Elsőre ennyit szerettem volna elmondani a testület előtt 

De közben még ezt a történetet is sikerült alulmúlnia képviselőtársamnak. 

 

Mielőtt erre rátérnék, szeretném leszögezni, hogy képviselőként mindenki szabadon 

fogalmazhatja meg a véleményét. 

Azonban hazugságokkal, valótlan állításokkal még ő sem operálhat. Sőt, véleményem szerint 

esküt tett képviselőként sokkal súlyosabban kell megítélni, ha ilyenre vetemedik. 
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Gergely úr a nyilvánosság előtt Tárnokról  úgynevezett „adósság körképet” igyekezett nyújtani. 

A kérdésről alkotott véleményeivel nem tisztem foglalkozni, néhány kérdést azonban 

tisztáznunk kell. 

 

„Ezt az adósságszolgálatot mi, saját erőből visszafizetni nem tudjuk…”  jelentette ki 

képviselőtársunk, ez az állítás pedig egyértelmű hazugság. 

Mai bevételeink és az erre a célra tartalékolt ingatlanvagyonunk fedezetet jelentenek a 

törlesztésekre. Szégyen, hogy képviselőtársunk öt éve még a fejlesztések biztos tartalékaként 

nyilatkozott az odluki ingatlanokról, mára pedig ez az információ már gondolatai közül kiesett. 

 

„Ma még csak a kötvény kamatait és a fentebb felsorolt pénzügyi kötelezettségeket fizetjük, 

amely 2012-ig évente 100 millió körül van…” jelentette ki képviselőtársunk, ez az állítás pedig 

szintén egyértelmű hazugság. Külön szégyene a történetnek, hogy a képviselő minden 

számszaki adat birtokában van, kérésére eddig is megadott minden további információt a 

Polgármesteri Hivatal. Jelenleg éves szinten 40 millió forint alá csökkent a kötvényre számított 

kamatfizetési kötelezettségünk. 

 

De úgy látszik, minden szintnél van még lejjebb is. 

„Félek, hogy előbb vagy utóbb, nálunk (is), nem csak az ebadó és a füstadó bevezetésére kerül 

majd sor…” - nyilatkozta Gergely úr. 

Képviselő úr!  

Ha úgy érzi, hogy ez egy jópofa megjegyzés, akkor ki kell ábrándítanom ebből. De ha 

komolyan gondolja, hogy ebadót és füstadót akar bevezettetni Tárnokon, akkor azt kell 

mondanom, hogy elment a józan esze. 

 

De még ezzel sincs vége a történetnek. 

 

Képviselőtársunk egy levelet juttatott el hozzám az alábbi szöveggel: 

 

„Tisztelt Polgármester úr! 

Mellékelten küldöm Érd, Tárnok belterületi felszíni vízrendezése ELVI VÍZJOGI 

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE belső oldalának másolatát. Talán ennek segítségével az irattárban 

meg tudják találni az önkormányzat példányát. 

Emlékeztetem, a hivatkozott terv 20 millió forintba került, melyet Érd önkormányzata fizetett ki. 

Nálam is van egy példány.  

Kíváncsi vagyok arra a tervre, melyet önök rendeltek meg hasonló témában, egy másik cégtől, 

úgy emlékszem 10 millióért. 

üdv. Dr. Gergely István” 

 

A döbbenettől nem jutottam szóhoz. Elsőként azért, mert egy hivatalos önkormányzati 

dokumentum nem lehet magánember kezében. 

Másodszor azért, mert ha ez valóban igaz, és képviselőtársam jóhiszemű, akkor azt a 

nyilvánosan meghirdetett új tervezési munkák megkezdése előtt át kellett volna adni a 

Polgármesteri Hivatalnak. 

Harmadszor pedig a további, botrányos nyilatkozat miatt. 

 

Gergely úr a dokumentum sorsát firtató eszmecserére, a polgármesteri átadás-átvétellel 

kapcsolatban így nyilatkozott: 

  

2. Felszíni vízelvezetés: 

            Érd készíttette el a belterületi felszíni vízrendezés c. dokumentációját, mely Érd és 

Tárnok felszíni vizeinek elvezetését, a főgyűjtők kialakítását tartalmazza. A terv 2006 

szeptemberében készült, a készítő BEN-FOR Kft –vel többször egyeztettünk. 
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            A dokumentáció továbbtervezésével vízjogi engedélyezési tervet lehet készíteni.  

Az átadás-átvétel során, a tárgyalóasztalon, dokumentumok között az első helyre tettem a 

hivatkozott tervet.” 

 

Ezzel szemben az a tény, hogy ilyen hivatalos irat iktatásra nem került a hivatalban, a 

félreértések elkerülése végett leszögezem, a nyilvántartásba vételnek már az átadás-átvétel előtt 

meg kellett volna történnie! 

A jegyzőkönyv sem tartalmaz semmiféle hivatalos azonosítót, a kérdéses dokumentum nem 

került a kezembe, nekem azt sem Gergely úr, sem más nem adta át. 

Az azóta tartott hivatalos vizsgálat sem lelte fel az iratot. 

Most viszont következett a döbbenet, képviselőtársunk nyilatkozata szerint „nála van egy 

példány”. 

Nos, akkor a tények rögzítése miatt közlöm, ha ez a dokumentum azonos azzal, amiről Gergely 

úr az átadás-átvételkor nyilatkozott, akkor képviselőtársamnak nyilatkoznia kell, miként jutott 

ehhez a hivatalos irathoz, miért nincs rajta hivatali nyilvántartási szám, miért nem adta azt át? 

 

Mindezeken felül pedig miért nem a hivatalos úton keresztül történik ennek egyeztetése, miért 

közöl a történetről hazugságokat, valótlanságokat, csúsztatásokat, az irat hivatali hiányát olyan 

színben feltüntetve, mintha a hivatal dolgozói felelőtlenek lettek volna, a képviselő-testület 

pedig az új vízelvezetési tervek elkészíttetéséhez nem akarta felhasználni ezt a (hivatalban nem 

létező) dokumentumot. 

 

Képviselő úr! 

 Nagyon erős gondolatok merültek fel bennem a történtek kapcsán, melyeket sorba téve nem 

véletlenszerű eseteknek tűnnek, hanem vagy tudatos politikai provokációknak, vagy egyéb 

más, a magánélet szférájába tartozó egészségügyi kérdésnek. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy sem most, sem a jövőben nem fogom szó nélkül hagyni, ha 

bármely képviselő valótlanságok, hazugságok megfogalmazásával akar politikai tőkét 

kovácsolni, ha cselekedeteivel és tetteivel lejáratja a képviselő-testület tekintélyét és hitelét. 

 

Ahogyan azt alpolgármester úr említette, ön nyilvánosan konstruktív együttműködésről 

nyilatkozott a testület előtt. Sok mindennek lehet nevezni ismertetett nyilatkozatait, csak nem 

konstruktivitásnak, mely szónak jelentése építő, haladást szolgáló, pozitív jellegű, illetve úgy 

érzem, kezdem megérteni mit jelent önnek ez a fogalom. 

 

Felkérem képviselőtársamat, hogy a jövőben tartózkodjon a képviselő testületet érintő valótlan 

tartalmú kijelentésektől, tartsa tiszteletben és esküjéhez méltóan képviselje a testület döntéseit, 

a kért adatokat és nyilatkozatokat pedig a legrövidebb időn belül, hivatalos úton keresztül adja 

át.” 

 

 

Dr. Gergely István: Radics Ernő felvetéseire válaszolva elmondja, hogy valóban leírta a blogba, 

hogy rendkívül szoros a költségvetés, azt a megjegyzést tette, hogy lehet, hogy nem csak az 

ebadó és füstadó bevezetésére kerül sor, de legyen Polgármester úrnak úgy igaza, hogy ezen 

kívül más adónak a kivetésére nem kerül sor. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy képviselőtársa rosszul fogalmazott, hiszen nem 

hogy ezenkívül, hanem ebadó és füstadó sem lesz bevezetve. Gergely úr úgy nyilatkozott, hogy 

lesz, de nem lesz bevezetve. 

 

Dr. Gergely István: azt írta le, hogy valószínűnek tartja, hogy nem csak az ebadó és a füstadó 

bevezetésére kerül sor. Az információhiánnyal kapcsolatban elmondja, hogy ez a testület nem a 

régi képviselő-testület, van egy hivatalos átadás-átvételi procedúra, egy folyamat, ahol pontosan 
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fel vannak tüntetve, hogy mennyi pénzt vett át ez a testület, milyen lekötések vannak stb. A 

vízgazdálkodási tervvel kapcsolatban elmondja, hogy semmi nem tiltja, hogy birtokoljon egy 

olyan vízgazdálkodási tervet, amely a felszíni vízelvezetésről szól. Ez a terv az átadás-átvételkor 

külön dokumentumban ott szerepelt. Ez a terv meg volt Érden is és a tervezőnél is, a nála levő 

példányt megkérte a tervezőtől, múlt héten kapta meg. Az Ütősökkel kapcsolatban, nem 

emlékszik arra, hogy azt mondta volna, hogy nem ilyeneket kell támogatni, mint a Tárnoki 

Ütősök. Az ülések időpontjával kapcsolatban elmondja, hogy ő maga tud hozzá alkalmazkodni, 

dr. Bánovics István kérte többször is, hogy ne olyan időpontban legyenek az ülések, amikor az 

ütközik a rendelési idejével. Az adósságtörlesztésnél a kérdés, hogy mennyi ennek az összege, 

mennyi ebből a kamat és mennyi a tőketörlesztés. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: nincs tőketörlesztés, ön úgy nyilatkozott, hogy 2011-ben 100 

millió Ft 

 

Dr. Gergely István: az önök által kiadott anyagban az van, hogy 2011-ben a kamattörlesztésnek 

az összege 70 millió Ft, akkor 157 Ft volt a svájci frank. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy a svájci frank kamata nem függ a svájci frank és 

a forint árfolyamától. Az elmúlt években a svájci frank kamata drasztikusan csökkent, 2010-ben 

38 millió Ft/évre ment le a kamat összege. Ebben az évben a várható kamat hasonló 

nagyságrendű lesz. 

 

Dr. Gergely István: megjegyzi, hogy akkor a kiadott tábla nem igaz, és azt átadja a jegyzőnek. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy ez a tábla a 2009-es rendelet melléklete, azóta volt egy 

2010-es költségvetési rendelet és van egy 2011-es költségvetési rendelet. Ez a tábla változik az 

aktualitásoknak megfelelően. Hivatalos jelentést kapnak a Raiffeisen banktól minden évben, 

eszerint állítják össze a rendeletet.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy volt-e olyan adatszolgáltatási kérése 

képviselőtársának a hivatal fele, ami ne lett volna teljesítve. 

 

Dr. Simon Mária: válasza, hogy nem volt olyan. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megjegyzi, hogy 2011-ben 2009-es adatokkal operálni, elég nagy 

tévedés.  

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy 2008. április 28-án 157 Ft volt a hivatalos árfolyam. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megismétli, hogy a kamatfizetést nem érinti a svájci frank 

árfolyama. Arra kéri, hogy mielőtt kimegy a nyilvánosság elé, kérdezze meg jegyző asszonyt, 

hogy jól látja-e, amit lát, ha igen, akkor hozza nyilvánosságra. 

Javasolja, hogy térjenek vissza a napirend tárgyalásához. 

 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló  

 

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

 

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

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy február 10-én milyen befektetővel tárgyalt. 
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Szolnoki Gábor polgármester: válaszában elmondja, hogy Pusztazámort kereste meg egy 

befektető, aki hulladékhasznosítással kapcsolatban keresett területet, felvette Tárnokkal is a 

kapcsolatot, de nem léptek tovább az ügyben, amíg nem adja meg a cég a konkrét válaszokat a 

felmerült kérdésekre. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy többet szeretne tudni a biogáz projekt részleteiről. 

 

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

javaslatokat. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok 

 

HATÁROZAT:    

38/ 2011. (III. 24.)  
 

   

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

1.) Napirendi pont 

Beszámoló a Százhalombattai Nevelési Tanácsadó 2009/2010 tanévi, Tárnokon végzett 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát, kéri Dr. Csór Gabriellát, hogy 

röviden egészítse ki a beszámolót. 

 

Dr. Csór Gabriella: tájékoztatja a testületet, hogy iskolaérettségi és részképesség vizsgálatot 

végeznek a tárnoki óvodák és az iskola részére. 2010-ben 26 gyermek iskolaérettségi vizsgálatát 

végezték el, és az írásbeli beszámolóban is jelezte, hogy ebből 7 gyermek nem volt tanköteles-

korú, tehát az ő vizsgálatuk nem volt indokolt. Elmondja, hogy 2008. január 1. óta változatlan a 

szerződésük tartalma és költségvonzata, és már többször kérte a szerződés módosítását, mert a 

jövőben csak az iskolaérettségi vizsgálatokat tudják vállalni 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a beszámolót, elmondja, hogy tolmácsolni fogja a 

kérését. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: nevelési tanácsadó beszámolója 

 

HATÁROZAT:    

39/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a 2011. február 4-től 2011. március 17-ig terjedő időszak 

eseményeiről tartott polgármesteri  beszámolót tudomásul veszi. 

b.) A 2011. február 10-től 2011. március 23-ig terjedő időszak lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

1. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy: 

Az előterjesztés mellékletét képező százhalombattai Nevelési Tanácsadó 

intézményvezetőjének a Tárnokon végzett 2009/2010. tanévi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Nevelési Tanácsadó vezetőjével vegye 

fel a kapcsolatot, annak tisztázása érdekében, hogy az intézmény a 

szerződésben foglalt kötelezettségének megfelelően járjon el. 
 

Határidő: 2011. április 15. (megkeresés) 

Felelős: Polgármester 
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(7 igen szavazattal)    

 

 

 

A meghívó szerinti 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön 

jegyzőkönyv készült a 4. számú melléklettel, és 40-es számú határozattal. 

 

 

 

 

3.) Napirendi pont 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

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

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

 

 

(Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) 
 

 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 6 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 7/2011.(III. 30.) számú rendelet: 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

4.) Napirendi pont 

RENDELET 
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Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola feladatainak pontosítására, 

névváltoztatására, és alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri az igazgatónőt, hogy röviden tájékoztassa a testületet. 

 

Bagdiné Dudog Orsolya: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy az alapító okiratba 

bekerülne az emelt szintű sport, az emelt óraszámú tantárgyak oktatása kerülne beemelésre, 

emellett egy pedagógiai szakszolgálat tagintézményként fog működni. Ahhoz, hogy teljes 

legyen a gyerekek ellátása, kértek egy félállású iskola pszichológus alkalmazására lehetőséget. 

Ezen kívül az SNI-s gyermekek körét felmérték, a beszédfogyatékosok ellátása bekerült az 

alapító okiratba.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni az összegfoglalót, átadja a szót Beleznai Enikőnek. 

Beleznai Enikő: elmondja, hogy minden átszervezéskor különböző szakértői vélemények 

beszerzésére van szükség. A szakhatósági véleményeket megkérték, de még nem érkeztek meg, 

amennyiben olyan véleményt küldene a szakhatóság, hogy lényegesen változtatni kellene a 

javaslaton, akkor tájékoztatni fogják a testületet. 

 

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

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Iskola névváltozás, alapító okirat módosítás 

 

HATÁROZAT:    

41/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

5.) Napirendi pont 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát közoktatási típusú sportiskolává 

alakítja, hozzájárul az iskola új, hivatalos nevének használatához:  
 

      II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat. 
 

2. Elfogadja a határozati melléklete szerint  1.sz. Módosított és 2. sz, 

egységes szerkezetbe foglalta  Alapító Okirat 

3. A feladat ellátásához szükséges 300.000,-Ft fedezetet a 2011. évi 

költségvetési rendeletében a 2010. évi zárszámadás maradvány terhére 

biztosítja.  
 

Felelős: Szolnoki Gábor polgármester 

Határidő: 2. pontra 15 nap megküldés MÁK  

      3. pont a zárszámadás elfogadása, a 2011. évi költségvetési rendelet 

soron következő módosítása 

 Határozat végrehajtását végzi:  Jegyzői Iroda (2.pont) 

                                                       Gazdasági és Pénzügyi Iroda (3. pont)  
 

Értesítést kapja: 

 Polgármester,  

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda,  

 Pénzügyi Iroda,  

 Intézményvezető 
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Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val 

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 határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: KSK megállapodás 

 

HATÁROZAT:    

42/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

6.) Napirendi pont 

Tárnoki Köz-Ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Molnár István: tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés 11. oldalán a táblázatban az ÁFA 

kiadások sor kimaradt a szerkesztés során, így ez kiegészül 98.830 eFt ÁFA kiadással. 

Elmondja még, hogy a Kft. véleménye szerint jó irányba halad, a 2010. évben elkezdte 

vállalkozási tevékenységét is. A Kft. anyagi helyzete jó, 1.067 eFt-os pozitív eredménnyel zárta 

a 2010. évet. 

 

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

 

Bökönyi Endre: úgy véli, hogy jobb lett volna, ha nincs pénzmaradvány, hanem inkább az 

elmaradt munkákat elvégzi a Kft. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a testületnek döntenie kell a pénzmaradvány 

felhasználásáról. Jelenleg a Kft látja el az ebédszállítást a településen, és a jelenlegi jármű 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 

az Önkormányzat és a Tárnoki KSK közötti – határozat mellékletét képező – 

megállapodást. A Tárnoki KSK kérését támogatja és jóváhagyja, hogy az 

önkormányzat  2011. évi költségvetésében az Egyesület részére biztosított 

2,9 millió Ft támogatás 2012. év január, február hónapra eső támogatási 

része 2011. márciusában kerüljön kifizetésre.  

 

A határozatról értesítés kapnak: 

1. Polgármester 

2. Jegyző 

3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda  

4. Tárnok KSK elnöke  
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alkalmatlan a feladat elvégzésére. Továbbra is a Kft. feladata lesz az ebédszállítás, ezért 

javasolja, hogy a Kft pénzmaradványát ebédszállító jármű vásárlására fordítsák.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a Kft 2010. éves mérlegbeszámolóját. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Kft. mérlegbeszámolója 

 

HATÁROZAT:    

43/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a kiegészítő határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: kiegészítő határozati javaslat 

 

HATÁROZAT:    

44/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tárnoki 

Közért Kft. 2009. évi mérlegbeszámolóját és az alábbi döntést hozza: 
  

1. A kft. – határozat mellékletét képező – 2010. éves mérlegbeszámolóját, 

mellékleteivel együtt, figyelemmel a könyvvizsgáló és a FEB 

jelentésére, 26.747 eFt (huszonhatmillió hétszáznegyvenhétezer forint) 

mérleg főösszeggel elfogadja. 
 

Határidő: 2011. május 30. (cégbírósághoz benyújtás) 

Felelős: ügyvezető 

Határozat végrehajtását végzi: 

ügyvezető 
 

Határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 jegyző 

 kft. ügyvezetője 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda                                                     

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tárnoki 

Közért Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját és az alábbi döntést hozza: 
  

1. A Kft. eredmény kimutatását 1.067 eFt (azaz egymillió hatvanhétezer 

forint) pozitív eredménnyel, nyereséggel jóváhagyja, melyet a Kft. 

ebédszállító tehergépkocsi vásárlására használhat fel. 
 

2. A megvásárlásához szükséges fedezetként további 1.800 eFt támogatást 

(fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre) biztosít 
 

- 800.000,-Ft-ot a jelenlegi Peugeot Boxer tehergépkocsi eladásából származó 

bevételből és 

- 1.000.000,-Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 18. sz. melléklet (céltartalék) 

értékpapír terhére 
 

Határidő: 2011. május 30. (cégbírósághoz benyújtás) 

Felelős: ügyvezető 

Határozat végrehajtását végzi: ügyvezető 
 

Határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 jegyző 

 kft. ügyvezetője 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda                                                     
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7.) Napirendi pont 

Tárnoki Köz-Ért Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) 

 

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

van, tegye fel. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy ilyen kis Kft. esetében nem javasolja két cégvezető 

kinevezését, az ellenjegyzést nem az azonos pozícióban lévő cégvezető teszi meg, hanem az, 

aki számvitelért felelős. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy az a javaslat, hogy az ügyvezető 

akadályoztatása esetén ketten képviselik a céget. 

 

Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy a Kft. esetében nincs ellenjegyző, az ügyvezető egymaga 

felel minden aláírásért. Két cégvezető azonban nem jogosult egyedül, csak együtt 

kötelezettséget vállalni, ha nincs az ügyvezető.  

 

Dr. Gergely István: kéri a munkaköri leírások pontosítását. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy ezt a Kft ügyvezetője fogja elkészíteni. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Kft. alapító okirat módosítás 

 

HATÁROZAT:    

45/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 32. § alapján TÁRNOKI KÖZ-

ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának 12. és 13 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

13. pont A cégvezetők együttes cégjegyzésre jogosultak. 

 

 

Felelős: ügyvezető  

Határidő: 30 nap a bejelentésre (változás bejelentés Cégbíróság) 

A határozat végrehajtását végzi: ügyvezető  

 

Határozatról értesítés kap:  

Polgármester 

Jegyző 

Jegyzői Iroda 

Köz-Ért Kft. ügyvezetője 
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8.) Napirendi pont 

Az önkormányzat gazdasági programja 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a Településfejlesztési 

Bizottság több módosító javaslatot tett. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy az első módosító javaslatnál a parkoló 

kialakítására kijelölt terület az óvoda mögött nem az önkormányzaté. 

 

Radics Ernő: javasolja, hogy az utolsó két szót töröljék, kerüljön bele a parkoló kialakítása hely 

meghatározása nélkül. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a bizottság többi javaslatát. Kérdezi a bizottság elnökét, 

hogy mi a magyarázata, hogy törölni kívánják a komposztálást. 

 

Bökönyi Endre: véleménye szerint a két pont ellentmondásos, ettől még lehet foglalkozni 

házilagos komposztálással, de a programba nem kellene beletenni. 

 

Dr. Gergely István: egyetért azzal, hogy ne kényszerítsék rá a lakókra a komposztálást, maguknak 

kell eldönteni, hogy komposztálnak-e, egy sűrűn belakott területen gondot jelenthet a bűz miatt.  

 

Radics Ernő: elmondja, hogy azért nem javasolt több módosítást a bizottság, mert az említett 

feladatok már folyamatban vannak. 

 

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

javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.)ű 

 

Tárgy: Gazdasági Program - módosító javaslatok 

 

HATÁROZAT:    

46/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakkal 

egészíti ki az önkormányzat gazdasági programját: 

 

- A Településpolitika, településrendezés, településfejlesztés fejezetbe 

kerüljön be a Dózsa György úti óvoda megközelítésének 

biztonságosabbá tétele érdekében parkoló kialakítása. 

- A Településpolitika, településrendezés, településfejlesztés fejezetbe 

kerüljön be, hogy az odluki településközpont területének 

beépíthetőségének vizsgálatát el kell kezdeni a látványterv alapján. 

- A Településpolitika, településrendezés, településfejlesztés fejezet 

Sokoldalú, tudatos településmarketing bekezdésének 2. mondata az 

alábbiak szerint módosuljon: „E programom belül kiadványoktól 

kezdve a hazai és nemzetközi, testvérvárosi kiállításokon való (a 

vállalkozásokkal közös) szereplésen át a korszerű internetes 

megjelenésen keresztül a sajtópolitikáig minden beletartozik.” 
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(7 igen szavazattal)    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a gazdasági programot a módosítással együtt. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Gazdasági program 

 

HATÁROZAT:    

47/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

 

9.) Napirendi pont 

Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízás betöltésére pályázat kiírása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Amennyiben kérdés, 

hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

- A Kultúra, közművelődés fejezet A lakosság identitástudatának 

erősítése bekezdés 4. mondata az alábbiak szerint módosuljon: 

„Ehhez továbbra is támogatni kell a nagyszámú civil és szakmai 

szervezetet, összefogni a hazai és a határokon átívelő munkájukat, 

véleményüket be kell csatornázni az egyes programok 

megvalósításába.”  

- A Környezetvédelem, köztisztaság fejezetben a 3. bekezdésből 

töröljék „a házi komposztálás megszervezését, ebbe a lakosság széles 

körét be kell vonni” részt. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2011-2014 közötti időtartamára vonatkozó gazdasági 

programot és az alábbi döntést hozza: 

1. Az önkormányzat – a határozat mellékletét képező – gazdasági programját 

elfogadja. 

2. A gazdasági programban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtását 

évente – a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg –  értékelni kell. 

 

A határozatról értesítés kapnak: 

1. Polgármester 

2. Jegyző 

3. Képviselők, bizottsági tagok 

4. a hivatal irodavezetői,  

5. az önkormányzati intézmények (gazdasági társaságok) vezetői 
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(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: pályázat kiírása 

 

HATÁROZAT:    

48/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

 

10.) Napirendi pont 

Támogatás pályázaton való induláshoz 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy megjelent egy 

pályázat, amivel a tornaterem felújítására lehet pályázni, 4 millió Ft önrész szükséges a 

maximálisan megpályázható 20 millió Ft-os összeghez. 

 

Dr. Gergely István: véleménye szerint kevés idő van a pályázat beadására. 

 

Klemné Zabó Ágnes: elmondja, hogy három hét volt a beadásra, de véleménye szerint nem 

engedheti meg az önkormányzat, hogy ne ragadjon meg minden lehetőséget. Hozzáteszi, hogy 

a pályázathoz szükség volt sportkoncepció kidolgozására, ez elkészült, annyival kívánja 

kiegészíteni, hogy a versenysport pontnál a IV. fejezet 3. bekezdésénél nevesítenék a 

szakosztályokat, sport csoportokat, akik a tornatermet rendszeresen használják, ilyen a judo, 

karate, asztalitenisz, illetve a versenytáncosok. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat rendelkezik tervekkel a 

pályázathoz, így ezt nem kell elkészíttetni. 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja 

a pályázaton való indulást. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízás betöltésére a határozat 

melléklete szerinti pályázatot kiírja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a KSzK-ban és az Oktatási 

Közlönyben jelentesse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. március 25 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester, Jegyző 

  Jegyzői Iroda,  
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Tárgy: pályázaton való indulás 

 

HATÁROZAT:    

49/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárgy: sportkoncepció 

 

HATÁROZAT:    

50/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

7/2011.(III.09.) BM számú rendelettel meghirdetett „az önkormányzat 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” 

című pályázaton való indulást, a részvételhez céltartalékban 4 millió forint 

önrészt biztosít a 2011. évi költségvetési rendelet (18. sz. melléklet) 

céltartalékban lévő kötvény terhére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. március 31. (pályázat benyújtása) 

Végrehajtásért felelős: Intézményvezető 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

Jegyző 

  Jegyzői Iroda 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 Intézményvezető 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

határozat mellékletét képező sportkoncepciót, azzal a módosítással, hogy a 

II. fejezet 4. alpontja végére kerüljön bele az alábbi szöveg: 

 

„Ilyen működő szakosztályok például: karate, judo, asztalitenisz, 

versenytánc.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. március 31. (pályázat benyújtása) 

Végrehajtásért felelős: Intézményvezető 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

Jegyző 

  Jegyzői Iroda 

 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

 Intézményvezető 
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11.) Napirendi pont 

Javaslat Tárnok Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

4/201.(III.29.) számú rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát, valamint a határozati 

javaslatot. 

 

Bökönyi Endre: nem ért egyet a Hész ilyen jellegű módosításával. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy a mostani döntéssel megvizsgálják a módosítás 

lehetőségeit, ennek eredménye alapján dönthet a testület az esetleges módosításról. Amennyiben 

más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

Tárgy: Hész módosítás 

 

HATÁROZAT:    

51/ 2011. (III. 24.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(7 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

A meghívó szerinti 12-13. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön 

jegyzőkönyv készült a 14-15. számú mellékletekkel, és 52-56-es számú határozatokkal. 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a  lakossági igényeknek megfelelő helyi építési szabályzat 

módosítást. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a helyi építési szabályzat fenti 

1200 m2-re vonatkozó törlési javaslatát, oly módon, hogy az a meglévő 

beépített területekre és közvetlen környezetére vonatkozzon, Tárnok azon 

területére, ahol azt a terület adottságai lehetővé teszik. 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Építés -Műszaki Irodavezető 

 

Határozat végrehajtását végzi:  

Építés Műszaki Iroda  
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Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a Művelődési Ház igazgatónője jelezte, hogy a 

várható rossz időjárás miatt a Krvatacska egy héttel később lesz megtartva. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy érkezett egy javaslat, hogy az idősek otthona mögötti területet alakítsák 

parkká, illetve végezzenek olyan fejlesztéseket, ami közösségi tér kialakítását eredményezi. Ezzel 

kapcsolatban a terület bejárása megtörtént, most ott egy óriási bozótos van, aminek a ritkításáról 

gondoskodni kell. Felkéri Dr. Gergely Istvánt, hogy a ritkítandó fák kijelölésében vegyen részt. 

Megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 


