Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2011. június 16.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 16-án 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,
Dózsa György út 150.

Jelen vannak:

Szolnoki Gábor Károly
Radics Ernő
Bökönyi Endre
dr. Gergely István
Halas Gábor
Hegedűs Márta Éva
Klemné Zabó Ágnes
Zombori Ferenc

Távolmaradók:

dr. Bánovics István

Később érkezett:

-

Tanácskozási joggal jelen
van:
dr. Simon Mária
Németh Sándorné

polgármester
alpolgármester

Jegyző
Aljegyző

Jelen vannak:

Csorba Zoltánné
Heffnerné Kiss Erika
Pajter-Szivák Zsuzsa

Pénzügyi Irodavezető
Adó Irodavezető
Jegyzőkönyvvezető

Vendégek:

Bagdiné Dudog Orsolya, Halmosné Liebhauser Szilvia, VizsyGombosi Lilla
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy dr. Bánovics István jelezte, hogy nem tud
megjelenni, igazoltan van távol. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
106/ 2011. (VI. 16.)

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 az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló
15/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Sportolók Ösztöndíjáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

14/2009.

(VI.29.)

számú

3.) Tárnok, Sóskút, Pusztazámor Közterület-felügyeletének beszámolója
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat módosított Pedagógiai Programjáról, Házirendjéről és
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint alapító okiratáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár
módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

alapító

okiratának

6.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat 2011/2012. tanév beíratásáról, az indítható osztályok
számának meghatározásáról, valamint maximális csoportlétszám 10 %kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) A Mesevár Óvoda 2011/2012. nevelési év óvodai beíratásáról,
valamint a maximális csoportlétszám 10 %-kal történő túllépésének
engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
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10.) Előterjesztés a Mesevár Óvoda intézményvezetői megbízatás
betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

11.) Intézményvezető illetményének emelése (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
12.) Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt
anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi Vizsy-Gombosi Lillát, hogy zárt, vagy nyílt ülésen
kívánja-e tárgyalni az illetményének emeléséről szóló előterjesztést.
Vizsy-Gombosi Lilla: nyilatkozik, hogy zárt ülésen kívánja tárgyalni.
Szolnoki Gábor polgármester: a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja képviselőtársait, hogy
levélben és személyesen is felkeresik a lakók a madárriasztás miatt. Elmondta, hogy ez
szabályos, nem tilthatják meg, de le kell ülniük megtárgyalni a céggel.
Bökönyi Endre: elmondja, hogy ő maga közel lakik, de véleménye szerint nem zavaró.
Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy térjenek rá a napirend 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 beszámolók elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok

HATÁROZAT:
107/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2011. május 19-től 2011. június 9-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) A 2011. május 26-tól 2011. június 15-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(8 igen szavazattal)
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1.) Rendelet-tervezet az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy az állatorvosok jelezték, hogy
meghosszabbítják két hónappal a kedvezményes chippelést, szeptember, október hónapban újra
1500 Ft-ért fogják a kutyákat bechippelni. Elmondja még, hogy valószínűleg jövő év január 1jétől ebadót kell fizetni, törvényi rendelkezés alapján. Az ellenőrzés jegyzői hatáskör lesz,
amennyiben van chip a kutyában és ivartalanítva van, nem kell adót fizetni.
Hegedűs Márta: elmondja, hogy a chippeléssel egyetért, az azonosítás miatt. Kérdezi, hogy mi
van abban az esetben, ha valaki nem szeretné ivartalaníttatni a kutyáját.
Dr. Simon Mária: erre nem tud választ adni, az Országgyűlés fogja elfogadni a törvényt, és
nem kérték ki a jegyzők véleményét. A törvénytervezetben az elhangzottak szerepelnek.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.)
RENDELET
Az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 10/2011.(VI. 16.) számú rendelet:
Az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

2.) Sportolók Ösztöndíjáról szóló 14/2009. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést.
Klemné Zabó Ágnes: elmondja, hogy két változást javasolt a Sport Bizottság, egyrészt az
ösztöndíj összegének emelését, mert a bruttó 10.000 Ft-ot kevésnek találta a bizottság, a másik
változtatás a rendelet személyi hatályára vonatkozik.
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Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sportolók támogatásához szükséges összeg biztosítása

HATÁROZAT:
108/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportolók
támogatásához 2011. évben szükséges további 60 ezer forint összeget az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére
biztosítja.
Határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(8 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.)
RENDELET
A Sportolók ösztöndíjáról szóló 14/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 11/2011.(VI. 16.) számú rendelet:
A Sportolók ösztöndíjáról szóló 14/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet.
(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

3.) Tárnok, Sóskút, Pusztazámor Közterület-felügyeletének beszámolója
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a tárnoki beszámoló
azért nem került a testület elé, mert a helyi közterület-felügyelők a jegyzőnek tartoznak
beszámolással. Elmondja, hogy mivel a három önkormányzat társulást hozott létre a feladat
ellátására, társulások esetében kötelező a beszámoló. Jelzi Jegyző asszonynak azt a képviselői
kritikát, hogy a beszámolót formailag nem tartották igényesnek, kérik, hogy ezen javítsanak.
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Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Közterület-felügyelet beszámolója

HATÁROZAT:
109/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok,
Sóskút, Pusztazámor Közterület-felügyeletének 2010. év október – december
havi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
(8 igen szavazattal)

4.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat
módosított Pedagógiai Programjáról, Házirendjéről és Szervezeti és Működési
Szabályzatáról, valamint alapító okiratáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést, megköszöni igazgató asszony
munkáját. Kéri, hogy amennyiben hozzáfűznivalója van mondja el.
Bagdiné Dudog Orsolya: tájékoztatja a testületet, hogy ez az az alapdokumentum, ami lehetővé
teszi azoknak a célkitűzéseknek a megvalósítását, amely felé elindult az iskola. Elmondja, hogy
szakértővel megvizsgáltatta a dokumentumokat, a szakértői vélemények pozitívak, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolják.
Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy a házirenddel kapcsolatban milyenek a
visszajelzések.
Bagdiné Dudog Orsolya: válasza, hogy egyre jobban el tudják fogadni a házirendben
foglaltakat, valójában szeptembertől fognak ténylegesen szembesülni vele.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés nincs, egyenként szavazásra bocsátja a
határozati javaslatokat
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Iskola Pedagógiai Program

HATÁROZAT:
110/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógia
Programját jóváhagyja 2011. szeptember 1-jei hatállyal.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető

(8 igen szavazattal)
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(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat

HATÁROZAT:
111/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatát jóváhagyja 2011. szeptember 1-jei hatállyal.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
(8 igen szavazattal)
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)

Tárgy: Iskola Házirend

HATÁROZAT:
112/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Házirendjét
jóváhagyja 2011. szeptember 1-jei hatállyal.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
(8 igen szavazattal)
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)

Tárgy: Iskola Alapító okirat módosítás

HATÁROZAT:
113/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja,
egyidejűleg elfogadja a határozat 2. számú melléklete szerint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
(8 igen szavazattal)
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5.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására
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 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Művelődési Ház Alapító okirat módosítás

HATÁROZAT:
114/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a
1. Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár intézmény Rákóczi út 38.
szám alatti telephelyének a „Tárnoki Kulturális Szolgáltató és
Információs Központ” nevet adja.
2. A telephely rövidített nevét TMHK-TÁKSZIK állapítja meg.
3. Az alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal módosítja, egyidejűleg elfogadja a határozat 2. számú
melléklete szerint módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Végrehajtásért végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
(8 igen szavazattal)

6.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012. tanév beíratásáról, az indítható osztályok számának meghatározásáról,
valamint maximális csoportlétszám 10 %-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Bagdiné Dudog Orsolya: hozzáteszi, hogy a szülők és a beiratkozók kívánságainak figyelembe
vételével alakították ki az osztályokat.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatokat.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Iskola – osztályok maximális létszáma

HATÁROZAT:
115/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben
meghatározott iskolai osztályok maximális létszám 10% -kal történő túllépését
az iskolai ellátás teljesítése és a feladatellátás biztosítása érdekében a
2011/2012-es tanítási évben az alábbiak szerint engedélyezi:
évfolyam
1.c
3. b
4. c

engedélyezett létszám
27 fő
28 fő
28 fő

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezető
Jegyzői Iroda

(8 igen szavazattal)
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Iskola – indítható osztályok száma

HATÁROZAT:
116/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben
meghatározott feladatánál fogva a 2011/2012-es tanítási évben, az iskolában
indítható osztályok számát alábbiak szerint engedélyezi:
2011/2012. tanév
évfolyamai

indítható
osztályok
száma

iskolaotthonos
oktatás

napközis
foglalkozás

1.

1. évfolyam

3

1. a; 1. b; 1. c

-

2.

2. évfolyam

3

2. a; 2. b; 2. c

-

3.

3. évfolyam

3

3. b; 3. c

3. a

4.

4. évfolyam

3

4. b; 4. c

4. a

5.

5. évfolyam

3

-

6.

6. évfolyam

3

-

egyesítve, felső
tagozat egy
oszt.

7.

7. évfolyam

3

-

8.

8. évfolyam

2

-

23

10

Ssz.

Összesen:

3

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezető
Jegyzői Iroda

(8 igen szavazattal)
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Bagdiné Dudog Orsolya: megköszöni a támogatást, amit az iskola kapott ebben az évben, és
szeretettel meghívja a képviselő-testület tagjait a tanévzáró ünnepélyre.
Szolnoki Gábor polgármester: köszöni a meghívást.

7.) A Mesevár Óvoda 2011/2012. nevelési év óvodai beíratásáról, valamint a maximális
csoportlétszám 10 %-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát.
Halmosné Liebhauser Szilvia: hozzáteszi, hogy a létszámtúllépést évről évre elfogadja a
testület, a szülői szervezet is támogatja ezt a döntést. Természetesen a törvényi hátteret
figyelembe veszik, a gyermekek jogai nem sérülnek.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Óvoda - csoportlétszám

HATÁROZAT:
117/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
törvényben meghatározott óvodai csoportok maximális létszám 10% -kal
történő túllépését az óvodai ellátás teljesítése és a feladatellátás biztosítása
érdekében a 2011/2012-es nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:
csoport megnevezése
engedélyezett létszám
Tigris csoport
26 fő
Micimackó csoport
26 fő
Szivárvány csoport
29 fő
Sárga csoport
28 fő
Malacka
26 fő
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Iroda
Intézményvezető
Jegyzői Iroda
(8 igen szavazattal)
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8.) Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést.
Radics Ernő: támogatja az igazgatási szünet elrendelését.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Igazgatási szünet

HATÁROZAT:
118/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási
szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2011. július 25-től és 2011.
augusztus 14-ig. Az ügyeleti nyitva tartást a hivatalban az igazgatási szünet
idején is biztosítani kell.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Irodavezetők
(8 igen szavazattal)

9.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Településfejlesztési
Bizottság két módosító javaslatot tett. Az egyik, hogy a szeptemberi ülés ne 9 órakor, hanem 17
órakor kezdődjön. A másik, hogy a novemberi ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a Gazdasági
program áttekintését különös tekintettel az ebben a ciklusban megvalósuló fejlesztésekre és
beruházásokra. Elmondja, hogy ez szerepel az októberi ülés napirendjei között, és ennek pénzügyi
vonatkozásait tartalmazzák a negyedéves pénzügyi beszámolók.
Dr. Gergely István: elmondja, hogy amennyiben a munkaterv ezeket a kérdéseket is érinti, akkor
visszavonja javaslatát.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet nem javasol
támogatni.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Munkaterv módosító javaslat

HATÁROZAT:
119/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a II. félévi munkatervébe a novemberi ülés napirendi pontjai közé felveszi a
Gazdasági program áttekintését különös tekintettel az ebben a ciklusban
megvalósuló fejlesztésekre és beruházásokra, továbbá a decemberi ülés
napirendi pontjai közé felveszi a Testvériség utca projekt áttekintését.
(2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással) Elutasítva
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Klemné Zabó Ágnes: az időpont módosításával kapcsolatban megjegyzi, hogy neki az eredeti
délelőtti időpont a megfelelőbb.
Bökönyi Endre: elmondja, hogy a decemberi napirendi pontokhoz javasolták még a Testvériség
utcai projekt áttekintését.
Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy a módosító javaslatot nem fogadta el a
testület, de javasolja, hogy ezzel a kérdéssel ne várjanak decemberig, akár szeptemberben
napirendre tűzhetik. Szavazásra bocsátja az időpontra vonatkozó módosító javaslatot, melyet
nem javasol támogatni.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Munkaterv módosító javaslat

HATÁROZAT:
120/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2011. szeptember 15-i ülés 17 órakor kezdődjön.
(3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással) Elutasítva

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Munkaterv

HATÁROZAT:
121/ 2011. (VI. 16.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat
mellékletét képező - 2011. II. félévi munkatervét elfogadja.
A határozatról értesítést kapnak az SZMSZ-ben meghatározottak, valamint
az érintettek.
(8 igen szavazattal)

A 10-12. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a
12-14. számú mellékletekkel, és 122-127-es számú határozatokkal.

Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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