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

határozatképes a testület. Megkéri a sajtó képviselőit, hogy a képviselő-testületi ülés alatt ne 

készítsenek felvételt. Tájékoztatja, hogy amennyiben a testületi ülésről vágóképeket kívánnak 

készíteni szívesen hozzájárulnak és beszámolót adnak róla, ha kívánják. 

 

A sajtó képviselői távoznak. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

80/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 
 

NAPIREND 
 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 
 

1.) Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

2.) Beszámoló a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi 

tevékenységéről (később kerül kiosztásra)  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

3.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

4.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

5.) Kérelem közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

6.) Ingatlanügy (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

7.) PHOENIX Projekt Kft. üzleti ajánlata (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

8.) Javaslat Rákóczi díj adományozására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

9.) Javaslat Tárnoki Óvodásokért díj adományozására (zárt anyagként 

kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

10.) Fellebbezés normatív lakásfenntartási kérelem ügyében (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
 

11.) Fellebbezés helyi lakásfenntartási kérelem ügyében (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Javaslat koncessziós 

pályázati kiírásra tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

81/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Érd és Térsége 

vízikömű vagyon tulajdonrészének térítésmentes átvétele tárgyú előterjesztést. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

82/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Döntés a Lepsényi 

Katalin által gyűjtött szlovák népviseleti ruhák átvételéről tárgyú előterjesztést. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

83/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Javaslat koncessziós pályázati kiírásra 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Érd és Térsége vízikömű vagyon tulajdonrészének térítésmentes átvétele 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Döntés a Lepsényi Katalin által gyűjtött szlovák népviseleti ruhák 

átvételéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az Aljegyzői álláshely 

pályáztatása tárgyú előterjesztést, melyet zárt ülésen tárgyal a testület. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Sürgősségi napirend  

 

HATÁROZAT:    

84/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy az eredeti 6-7. napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: zárt ülés  

 

HATÁROZAT:    

85/ 2011. (V. 26.)  
 

   
 

 

 

 

(8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal )    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy a sürgősséggel felvett nyílt napirendi pontokat az 

eredeti nyílt napirendek után, a zárt sürgősségi előterjesztést a zárt napirendek után tárgyalják, és 

javasolja, hogy első napirendi pontként a koncessziós pályázatot tárgyalja a testület. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 
 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend együtt  

 

HATÁROZAT:    

86/ 2011. (V. 26.)  
 

   

 
 

 

 

 

 
 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Aljegyzői álláshely pályáztatása (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja: 

 

Ingatlanügy (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

PHOENIX Projekt Kft. üzleti ajánlata (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

 

NAPIREND 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

1.) Javaslat koncessziós pályázati kiírásra 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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(9 igen szavazattal )    

2.) Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) Beszámoló a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Érd és Térsége vízikömű vagyon tulajdonrészének térítésmentes 

átvétele 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Döntés a Lepsényi Katalin által gyűjtött szlovák népviseleti ruhák 

átvételéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Kérelem közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Ingatlanügy (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) PHOENIX Projekt Kft. üzleti ajánlata (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

11.) Javaslat Rákóczi díj adományozására (zárt anyagként kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

12.) Javaslat Tárnoki Óvodásokért díj adományozására (zárt anyagként 

kezelendő) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

13.) Fellebbezés normatív lakásfenntartási kérelem ügyében (zárt 

anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

14.) Fellebbezés helyi lakásfenntartási kérelem ügyében (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

15.) Aljegyzői álláshely pályáztatása (zárt anyag) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: a napirend tárgyalása előtt emlékezteti a képviselőket, hogy az 

elmúlt testületi ülésen, a közmeghallgatáson videofelvétel készítésével kapcsolatban volt egy kis 

nézetkülönbség. Legjobb tudomása szerint közérdekű adatokat vettek fel a képviselő-testület 

ülésén, így levélben fordult a felvételt készítő magánszemélyhez, illetve szervezethez, hogy 

legyenek szívesek a rendelkezésére bocsátani a felvételt, azonban azt a választ kapta 

mindkettőjüktől, hogy szellemi tulajdonként kezelik a felvételt. Hozzáteszi, hogy a testület ülésén 

nem volt felhatalmazása senkinek, arra, hogy öncélból felvételt készítsen, azt vágja vagy 

kommentálja. Elmondja, hogy a jogi álláspontjuk, hogy erre egy testületi ülés keretében nincsen 

mód. 

Bánovics képviselő úrtól kérdezi, a közmeghallgatással kapcsolatban, hogy az áprilisi testületi 

ülésen azt mondta, hogy a Művelődési Ház pályázat saját erő költségeit az önkormányzat 26 

millió Ft-tal lépte túl. Már akkor megjegyezte, hogy kételkedik ebben a számban, másnap 

ellenőrizte az ezzel kapcsolatos testületi döntéseket, és kiderült, hogy valóban hamis ez aszám, 

amit a köztudatba bedobott. Hozzáteszi, hogy megszokottá vált az utóbbi időben néhány kör 

részéről, hogy a valóságtól elrugaszkodó számokkal lépnek ki a nyilvánosság elé. Képviselő úr is 

tagja egy internetes fórumnak, olvashatja, hogy ezzel a téves számmal milyen sok hazugság, 

csúsztatás jelenik meg a képviselő-testülettel szemben. Megjegyzi, hogy olyan érzése van, hogy 

provokációs forgatókönyv látszik megvalósulni, mint amikor Gergely képviselő úr hamis 

számokat publikál az adósságtörlesztésről és a víztervekről, majd erre mocskos rágalmakkal illetik 

a képviselőket és az önkormányzatot. Később kiderülnek a hazugságok, de a mocsok még mindig 

olvasható, a provokációt elindítók pedig hallgatnak. Kérdezi Bánovics képviselő urat, hogy 

hagyhatja kritika nélkül, hogy egyetértett a 26 millió Ft-os blöffjével, amikor ez nem igaz. 

Szeretné, ha a testület előtt adna elszámolást arról, hogy hogy jutott a 26 millió Ft-os adat 

birtokába, ez a szám ugyanis valótlan, de emiatt mocskolják a testületet. 

 

Dr. Bánovics István: válasza a 26 millióval kapcsolatban, hogy csak mondott egy számot, már 

akkor is megmondta, hogy lehet, hogy nem ennyi. Hozzáteszi, hogy ha ő maga hagyja mocskolni 

a testületet, akkor az a válasza, hogy polgármester úr hagy mocskolni a fórumán egy képviselőt. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a 26 millió Ft valótlan és a köztudatba ezt a 

képviselő úr dobta be. 

 

Dr. Bánovics István: megjegyzi, hogy arról nem tehet, hogy a köztudat úgy fogadta el, hogy ez 

igaz. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: hosszadalmas viták után úgy érzi, hogy nyugvópontra jutott az az 

ügy, ami arról szólt, hogy sok esetben nem tud megjelenni az üléseken, mert orvosi elfoglaltsága 

van. Erről eddig azt állította, hogy a képviselő-testület nem veszi kellőképpen figyelembe a 

háziorvosi rendelési beosztását. Ezzel kapcsolatban vizsgálatot kezdeményezett, ennek 

eredményéről tájékoztatta is a testületet. Ezzel kapcsolatban meglepetés érte, mert a rendkívüli 

testületi ülést olyan időpontra tették, hogy ne ütközzön a háziorvosi rendelési idejével. Ennek 

ellenére nem jelent meg, erre azt nyilatkozta, hogy azért nem jelent meg, mert szakrendelt. Az 

Egészségházból érkezett, de tudomása szerint ott csak háziorvosi feladatokat láthat el, és ezért a 

helyiséget (rezsiköltség megfizetésével) térítésmentesen használhatja. Megvárta a kérdés 

tisztázásával a testületi ülést. Előtte van képviselő úr kérdése is, hogy „nem néz-e TV-t, van az 

alapellátás és van a járóbeteg szakellátás, az utóbbi szakrendelés, mert szakorvos végzi, az 

alapellátást a háziorvos végzi”. Tájékoztatja, hogy tudja mi a szakrendelés, és TV-t is néz, abban 

pedig többször látta, hogy ha valaki megkárosít egy önkormányzatot, akkor azt megbüntetik. 

Kiderült ugyanis, hogy egy Kft-n keresztül fizetős szolgáltatást lát el az Egészségházban, ez pedig 

teljesen szabálytalan.  

 

Dr. Bánovics István: kéri, hogy ne vádaskodjon, mert 4 éve nem rendelt ott, és most sem onnan 

jött, hanem egy másik községben tartott belgyógyászati szakrendelést. 
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Szolnoki Gábor polgármester: jelzi, hogy elküldtek egy hirdetést, meghirdeti az önkormányzat 

tulajdonában álló helyiséget és szakrendelést tart ott. 

 

Dr. Bánovics István: válasza, hogy így van, de nem tart. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal felé tisztázni kell, hogy 

milyen tevékenységet végez az Egészségházban, ami nem tartozik a háziorvosi feladatok közé. 

Elmondja még, hogy korábban azt nyilatkozta, hogy csütörtökönként 12 óráig rendel és szó szerint 

azt írta le, hogy tartsanak üléseket csütörtökönként 13-20 óráig, de kiderült, hogy abban az 

időszakban szakrendel. 

 

Dr. Bánovics István: közli, hogy akkor még nem rendelt. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megjegyzi, hogy tehát azért nem tud eljönni egy testületi ülésre, 

amit kért, hogy akkor legyen, mert közben más elfoglaltsága van. 

 

Dr. Bánovics István: problémája, hogy az utolsó testületi ülésen, amikor Polgármester úr felvetette 

a rendkívüli testületi lehetőségét közvetlenül a közmeghallgatás előtt, már akkor jelezte, hogy nem 

tud jönni.   

 

Szolnoki Gábor polgármester: Gergely képviselő úrtól elnézést szeretne kérni, mert egy régóta 

húzódó félreértés történt közöttük. Évekkel ezelőtt közvita tárgya volt, hogy Gergely úr 

földtulajdonnal rendelkezik, ő maga is meg volt róla győződve, hogy földtulajdonai vannak, de 

úgy tűnik, hogy tévedett. Kérdezi, hogy képviselő úr meg tudja-e erősíteni, hogy valóban tévedés 

volt-e. 

 

Dr. Gergely István: kéri, hogy írásban tegye fel a kérdését és írásban fog válaszolni. Elmondja 

még, hogy Polgármester úr szerint valótlanságot állított két témában. Az egyik, hogy a belterületi 

felszíni vízelvezetésnek a dokumentációja hol van. Elmondja, hogy összeállított egy 

dokumentációt, aminek alapján azt mondja, hogy létezik. Látta ezt a dokumentációt, és az átadás-

átvételkor ott volt. Elmondja, hogy Csima László állította össze azokat az anyagokat, amiket 

átadott. Érd készítette el a dokumentációt, amely Érd és Tárnok felszíni vizének elvezetését, 

főgyűjtő kialakítását tartalmazza. A terv 2006 szeptemberére készült el, ezzel lehet csinálni vízjogi 

engedélyt, és a vízjogi engedély függvényében meg lehet csinálni a tervezést. A másik, hogy a 

felszíni vízelvezetési tervhez 2007-ben Csima László szakhatósági hozzájárulását adta. Elmondja 

még, hogy megkapta az új vízrendezési tervet, amelyikben az szerepel az előzmények között, 

hogy rendelkezésére állt az a terv, melyet a Benfor Tervező Iroda 2007-ben készített el. Kérdezi, 

hogy ha a tervezőnek rendelkezésére állt a terv, akkor kitől kapta meg. 

 

Pátrovits Zsolt: válasza, hogy a tervezőtől. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: hozzáteszi, hogy Gergely úr hívta fel rá a figyelmet, hogy a 

tervezőnél megtalálható a terv. Amikor szólt, hogy van terv a tervezőnél, akkor a Műszaki Iroda 

úgy döntött, hogy ha van, akkor elmennek a tervezőhöz. 

 

Dr. Gergely István: elmondja még, hogy véleménye szerint a most elkészített terv szakmailag nem 

megfelelő, ezzel kapcsolatban szívesen leül vitatkozni a szakemberekkel. A valótlansággal 

kapcsolatban hozzáfűzi még, hogy elővett egy a Polgármesteri Hivatal által összeállított anyagot, 

amiben 2009-es dátummal fel van sorolva az, hogy milyen kamatfizetési kötelezettsége van az 

önkormányzatnak. Azt mondta, hogy ez nem stimmel azzal a számmal, ami a tervben be van 

állítva, és jegyző asszony megerősítette, hogy az nem jó szám. 
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Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy nem „nem jó szám”, hanem 2009-es szám, a kamat 

változik, most más a kamat. 

 

Dr. Gergely István: közli, hogy ezt meg lehetett volna szépen magyarázni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: hozzáteszi, hogy pontos kérdést tett fel a képviselő-testület részére, 

és pontos választ kapott a jegyzőtől, majd ezután egy hónappal a valótlan adatokat újra feltette az 

internetre. 

 

Dr. Gergely István: válasza, hogy igen. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy a testületi ülésen pontos számszaki választ 

kapott rá. Kéri a Műszaki Irodavezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást a víztervekkel 

kapcsolatban. 

 

Pátrovits Zsolt: elmondja, hogy a tervező a tervezői egyeztetések során kapta meg ezt a tervet, 

miután hozzájutott az információhoz, hogy ki volt a tervező. A vízügynél nem volt meg a terv, a 

vízügy az önkormányzatnak írásban azt nyilatkozta, hogy tud a tervről, de nála nem áll 

rendelkezésre, ezt a nyilatkozatot Gergely úr is látta. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: nyomatékosítja, hogy a terv nincs az átadott iratok között, és 

nyilvántartási számmal sem rendelkezett, ezt Csima úr is megerősíti.  

 

Radics Ernő: elmondja, hogy 2006. októberi választást követően az akkori Pénzügyi Bizottság 

elnökével, a Gazdasági Bizottság elnökével és az akkori Műszaki Irodavezetővel, átnézték a 

szekrények tartalmát, és maguk elé vették az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amiről a vita folyik. 

Abból a szempontból vizsgálták meg az iratokat, hogy mik azok a dokumentumok, 

engedélyeztethető és előkészítő anyagok, amire pályázni tud az önkormányzat, de egy olyan 

állapotú anyagot sem találtak, amiből gyorsan pályázati anyagot lehetett volna készíteni. Elmondja 

még, hogy Csima László 2007-ben egyetlen vízjogi tervet véleményezhetett, a Benta 

rekonstrukciós tervét, ami természetesen a közigazgatási határon belüli tervet jelenti. A Benfor 

által készített vízjogi engedély Tárnokról összesen féloldalnyi anyagot tartalmazott, ami arról 

szólt, hogy Tárnok fő vízgyűjtő területe a Zámori-patak és a Benta-patak, Érdnek pedig a Benta-

patak. Egyetlen utca magassági, metszeti vagy lejtési adata ebben a dokumentumban nem volt, ez 

alapján pályázni az önkormányzat egy Ft-ra sem tud. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy ennek az a tanulsága, 

hogy egy elmondott számnak, egy kimondott igennek vagy nemnek márpedig tisztázódnia kell, és 

ha úgy érzi, hogy a testületet vagy bármelyik képviselőt valótlan adatokkal rossz hírbe hoznak, 

mindig el fogja mondani, hogy ezzel nem ért egyet. 

Javasolja, hogy térjenek rá a napirend tárgyalására 

 

 

 

 

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, amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja a beszámolók elfogadását. 
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok  

 

HATÁROZAT:    

87/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással )    

 

 

 

 

 

1.) Javaslat koncessziós pályázati kiírásra 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát, kéri Simó Károlyt, hogy röviden 

ismertesse a pályázati kiírást.  

 

Simó Károly: tájékoztatja a testületet, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban ez a koncessziós 

pályázati kiírás, a koncessziós törvénynek megfelelően, határidőben lebonyolítható, azért hogy 

2012. január 1-jétől legyen a három település közös szennyvízközmű vagyonának egy 

üzemeltetője. Elmondja, hogy ha mindhárom település képviselő-testülete ezt elfogadja, akkor 

kiírják a pályázatot. A lebonyolító önkormányzati társulás gyűjti be az ajánlatokat és készíti elő a 

döntésre, és kb. szeptemberben kerülne a testületek elé a beadott pályázatok alapján az értékelés. 

Amennyiben lesz érvényes ajánlat, és úgy döntenek a testületek, akkor a nyertes ajánlattevőnek 90 

napon belül létre kell hoznia egy koncessziós társaságot, amely az engedélyek bekérése után 2012. 

január 1-jétől be tudna lépni, és tudná üzemeltetni a már meglévő és az ezután épülő 

szennyvízközműveket. Hangsúlyozza, hogy a víziközmű-vagyon az önkormányzatok tulajdonában 

marad. Ezt üzemelteti majd egy szakcég és ezért a használóktól fog kapni csatornadíjat, az 

önkormányzatok pedig, mint a víziközmű-vagyon tulajdonosai eszközhasználati díjat kapnak, 

mely az önkormányzatok részére előre tervezhető bevételt jelent. Elmondja még, hogy azt 

javasolta a három település polgármestereiből álló társulási tanács, hogy a létrejövő cégnek a 74 

%-át tulajdonolja a három önkormányzat, és csak a 26 %-át kaphassa meg az, aki megnyeri a 

pályázatot. A cégben erős ellenőrzési, felügyeleti jogosítványt kell kapniuk az 

önkormányzatoknak azért, hogy minden a cégnél felmerülő költség a lehető legalacsonyabb és 

indokolt legyen. A fizetendő díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a koncessziós kiírás szerint két 

időszakra van osztva a díjmegállapítás időszaka. Az egyik időszak 2012-től 2015-ig tart, ennek az 

az oka, hogy ekkor zajlik a csatorna beruházás, az azt követő rákötési időszak, és az első teljes 

üzemeltetési év. A program szerint idén elkezdődik az építkezés 2012-13-14-ben történnek a 

rákötések mindhárom településen, és 2015 az az év, amikor teljes évben üzemel a hálózat is és a 

tisztító is, és lehet mérni, hogy milyen költségek merülnek fel, mi az, ami indokolt költségként 

elismerhető az üzemeltető részére. Elmondja, hogy ebben az időszakban komoly korlát van 

beépítve, hogy a pályázatban meghatározott díjakat nem lépheti túl az üzemeltető. 2016-tól 

következik az az időszak, amikor az előző 4 évben mért adatok alapján beállítódik a díj, onnantól 

is csak az indokolt költségeket tudja beépíteni a díjba az üzemeltető. 

 

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

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy a pályázati kiírást hol tekintheti meg. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a 2011. április 13-tól 2011. május 18-ig terjedő időszak 

eseményeiről tartott polgármesteri  beszámolót tudomásul veszi. 

b.) A 2011. április 21-től 2011. május 25-ig terjedő időszak lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy a Polgármesteri Hivatalban, a jegyzői irodán 

megtekintheti. Elmondja, hogy a kiosztott határozati javaslatban néhány jogi pontosítás történt. 

Amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja módosított határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Koncessziós pályázat kiírása  

 

HATÁROZAT:    

88/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni Simó Károly úrnak a részvételt. 

1.)  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Érd Megyei 

Jogú Város Közgyűlése és Diósd Község Önkormányzatával közösen - a 

mellékelt Pályázati Kiírás szerint - koncessziós pályázatot ír ki az Érd 

Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási 

területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-

tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, 

valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és 

tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő 

üzemeltetésére. 

A pályázat lebonyolításával - a fenti önkormányzatokkal megegyezően - az 

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Társulás munkaszervezetét bízza meg. 

 

2.) a.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a beérkező pályázatokat a 

következő személyekből álló munkacsoport  értékeli és tesz javaslatot a 

nyertes pályázó személyére: 

- Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

- Diósd Község polgármestere 

- Tárnok Nagyközség polgármestere 

- Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat elnöke 

- Diósd Község Viziközmű Társulat elnöke 

- Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási Társulat elnöke 

- Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Társulás munkaszervezetének vezetője 

 

b.) A nyertes pályázó személyét ezen települések képviselő-testületei 

állapítják meg, melyről településenként képviselő-testületi határozatot 

hoznak úgy, hogy az eredményhirdetés napja legkésőbb 2011. szeptember 

30. legyen. 

 

c.) A képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben az értékelő bizottság 

javaslatát legalább a 2011. szeptemberi 30. előtt 8 nappal megkapja, a 

nyertes pályázó személyére vonatkozó döntését olyan időpontban hozza 

meg, ami nem akadályozza meg az eredményhirdetést. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal (döntés megküldése) 

Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda 

 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

jegyző 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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2.) Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: leveszi napirendről az előterjesztés tárgyalását. 

 

 

 

 

 

3.) Beszámoló a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megkéri az intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse a 

beszámoló tartalmát. 

 

Kürthy Miklósné: előadja az előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy törvényi 

kötelezettség a beszámoló elkészítése a szolgálat részéről. Elmondja, hogy a beszámoló felöleli 

a szolgálat valamennyi tevékenységének az éves munkáját (étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

családi napközi működtetése, gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés).  

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a munkát, valamint a beszámoló alaposságát. 

Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 

HATÁROZAT:    

89/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

 

4.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy a szabályzat a jogszabályoknak megfelelően készült el, a 

hivatal és az intézményvezető közreműködésével.  

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló - 

határozat melléklete szerinti   - beszámolóját elfogadja. 

 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

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

szavazásra bocsátja határozati javaslatokat. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Művelődési Ház SzMSz 

 

HATÁROZAT:    

90/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Művelődési Ház telephely névváltozás 

 

HATÁROZAT:    

91/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 

lévő Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár – a határozat mellékletét képező – 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja azzal a feltétellel, hogy az 

intézményvezető az SzMSz mellékletét képező Önköltség számítási 

szabályzatot, valamint a Közérdekű adatok közzétételi szabályzatát 

legkésőbb 2011. június 15-ig elkészíti és azokat a Polgármester részére 

benyújtja. 

 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2011. júniusi 15. 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda 

 Intézményvezető 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 

lévő Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. oldalán megjelölt, 2461 Tárnok, Rákóczi út 38. szám alatt 

található telephely nevét „Tárnokligeti Kulturális Szolgáltató és Információs 

Központ”, valamint a telephely rövidített nevét „TMHK TÁKSZIK” 

jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy a telephely elnevezésére és rövidítésére 

vonatkozó javaslatát az intézményvezető a Képviselő-testület soron 

következő ülésére beterjeszti és a döntéssel egy időben a változásokat az 

alapító okiratban is átvezeti. 

 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2011. júniusi KT 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

A határozatról értesítést kap: 

 Polgármester 

 Jegyző 

 Jegyzői Iroda 

 Intézményvezető 
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5.) Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele  

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Törvényességi észrevétel 

 

HATÁROZAT:    

92/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

6.) Érd és Térsége vízikömű vagyon tulajdonrészének térítésmentes átvétele 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy az ÉTV 

Kft-ből kiváló önkormányzatok tulajdonát egy közös megállapodás kapcsán folyamatosan 

veszi át az ÉTV Kft többi tagja. Hozzáteszi, hogy mint az a koncessziós eljárással kapcsolatos 

tervekből is látszik, arra törekednek, hogy az ÉTV Kft-ben növeljék a tulajdonrészt. 

Támogatásra javasolja, hogy a Budaörs Város által átadandó tulajdonrészt átvegye az 

önkormányzat. 

Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja határozati 

javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

illetményérnek és költségátalányának megállapításáról szóló 208/2010. 

(X.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

„Szolnoki Gábor Károly polgármester illetményét és költségátalányát 

2010. október 3. napjától állapítja meg.” 
 

A Képviselő-testület a 208/2010. (X.14.) számú határozatának további 

részeit változatlan formában, hatályában fenntartja. 
 

Határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Jegyzői Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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Tárgy: Víziközmű vagyon 

 

HATÁROZAT:    

93/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal)    

 

 

 

 

7.) Döntés a Lepsényi Katalin által gyűjtött szlovák népviseleti ruhák átvételéről 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy az Oktatási, 

Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság április hónapban tárgyalta, és javaslatot tett a 

ruhák sorsát illetően. Elmondja, hogy történtek lakossági felajánlások, amiben megbízták a volt 

intézményvezetőt, hogy népviseleti ruhákat őrizzen meg, melyeket nyugdíjba vonulásakor átadott 

a Művelődési Háznak, illetve használatra a Hajtóka Egyesületnek. Tekintettel a ruhák eszmei 

értékére, javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljenek és a kezelésükkel bízzák meg a 

Művelődési Házat. 

 

Radics Ernő: egyetért, hogy a kiállítandó és a használatba adandó ruhákról külön megállapodás 

rendelkezik, így a Hajtóka Egyesületet nem veszélyezteti a bizonytalanság a fellépéseket illetően. 

 

Dr. Gergely István: támogatja azt az alapelvet, hogy megmaradjanak az utókornak a ruhák. A 

probléma, hogy a ruhák egy része magántulajdonban van. Kérdezi, hogy ezeknek a ruháknak az 

átadása a tulajdonosok hozzájárulásával történt-e. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy csak azok a ruhák kerülnek önkormányzati 

tulajdonba, amiket korábban Lepsényi Katalin megkapott. Amennyiben több kérdés nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Népviseleti ruhák 

 

HATÁROZAT:    

94/ 2011. (V. 26.)  
 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budaörs 

Város által részére térítésmentesen felajánlott Érd és Térsége viziközmű 

közös tulajdonból fennálló vagyon 4/10000-ed részét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak 

megfelelő szerződés aláírására. 
 

Határozatról értesítést kap: 
 

4. Polgármester 

5. Építés- Műszaki Iroda – a végrehajtást végzi 

6. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

7. Budaörs Város polgármestere 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Döntés a Lepsényi Katalin által gyűjtött szlovák népviseleti ruhák  

átvételéről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A képviselő-testület a határozat mellékelte szerint felleltározott 

szlovák népviseleti ruhákat Tárnok Nagyközség köszönettel elfogadja 

Lepsényi Katalintól, és azokat az önkormányzat tulajdonába veszi. 
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(9 igen szavazattal)    

 

 

 

 

 

 

A 8-15. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a 

10-17. számú mellékletekkel, és 95-102-es számú határozatokkal. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

2. A képviselő-testület a határozat melléklete szerint felleltározott 

szlovák népviseleti ruhák kezelésével és gondozásával a Tárnoki 

Művelődési Ház és Könyvtárt bízza meg. Felkéri az 

intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a ruháknak a felelős őrzés 

szabályai szerinti átvételéről és megőrzéséről. 

3. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Művelődési Ház 

és Könyvtár igazgatója és a Hajtóka Egyesület elnökének javaslata 

alapján készítse elő a szerződést a szlovák népviseleti ruhák egyesület 

által történő használata tárgyában. 

 

Felelős: polgármester  

   intézményvezető 

Határidő: 2011. júniusi testületi ülés 

Végrehajtást végzi: intézményvezető 
 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Jegyző 

Intézményvezető 

Hajtóka Egyesület elnöke 

 


