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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. június 28-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

Hegedűs Márta Éva 

Klemné Zabó Ágnes 

Zombori Ferenc      

 

 

 

Távolmaradók:          dr. Bánovics István 

Halas Gábor 

 

 

 

 

Később érkezett:  - 
 

 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

     

     

 

 

Jelen vannak:  Csorba Zoltánné  Pénzügyi Irodavezető 

Heffnerné Kiss Erika  Adó Irodavezető 

Pehnyó Péterné   Igazgatási Irodavezető 

Pátrovits Zsolt   Műszaki Irodavezető 

dr. Jenei-Kiss Gergely Vezető tanácsos 

Révész Krisztina  Személyi titkár 

Pajter-Szivák Zsuzsa  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Vendégek: - 



 3 

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

határozatképes a testület. Elmondja, hogy Halas Gábor jelezte, hogy külföldön tartózkodik, dr. 

Bánovics István pedig szabadságon van, így igazoltan vannak távol. 

A napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet, hogy kapott egy levelet a Faluszépítő 

Egyesülettől, amiben fotókkal illusztrálják, hogy az önkormányzati és az egyházi temetőben 

gazos állapotok uralkodnak. Megkérte a közterület-felügyelőket, hogy menjenek ki és 

készítsenek néhány fényképet, és ha valóban ezek az állapotok vannak, fel fogja kérni jegyző 

asszonyt, hogy intézkedjen az ügyben a szolgáltatónál. 

 

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

128/ 2011. (VI. 28.)  
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(7 igen szavazattal ) 

 

    

 

 

1.) Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.11.) sz. rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a tavalyi évi zárszámadás eredményei kerültek 

átvezetésre a rendeletben. Hozzáteszi, hogy nincs nagyobb kötelezettség, mint amennyi 

bevétellel rendelkezik az önkormányzat, viszont tudnia kell a testületnek, hogy két komoly 

pályázat indul, a hulladéklerakó rekultiváció, illetve az energetikai korszerűsítés pályázat. 

Ezekkel kapcsolatban, mivel utófinanszírozottak, így komoly pénzügyi, szakmai feladat lesz a 

hivatal részéről, hogy folyamatos előlegezést biztosítsa. 

 

Dr. Simon Mária: elmondja, hogy egyrészt a 2010-es pénzmaradvány maradék része került bele 

a költségvetésbe, ami 39.110 eFt, ebből 39.100 eFt tavaly lekötésre került, így 10.000 Ft szabad 

pénzmaradvány maradt. Ennek elsődleges oka, hogy a tavalyi évben a Művelődési Ház 

pályázat egy része kifizetésre került az önkormányzat részéről, de még nem érkezett meg a 

támogatási összeg, így a pénzmaradványból kellett ezt fedezni. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

 

1.) Rendelet-tervezet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2/2011.(II.11.) sz. rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Támogatás a Tárnoki Rk. Egyházközség részére 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) Aljegyző megválasztása (zárt anyagként kezelendő)  

Előterjesztő: dr. Simon Mária 
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Szolnoki Gábor polgármester: elmondja még, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta a költségvetési rendeletet. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy a tavalyi évben különítettek el pénzt az emlékművek felújítására, 

de az első világháborús emlékmű felújítása nem valósult meg. Szeretné, ha ebben az évben ez 

megvalósulna. 

 

Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy a tavalyi beruházásokat beépítették az idei eredeti 

költségvetésbe, 3.850 eFt maradt tavalyról. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy sokallja az önként vállalt feladatok összegét, ilyen pl. a 

közterület-felügyelet, amely mellett 6,8 millió Ft-os költség áll, ezzel szemben a bevétel 3,2 

millió Ft. Elmondja, hogy ő maga nem fogadta el a közterület felügyelet beszámolóját, ami heti 

két alkalommal 2x2 óra szolgálatról szólt. 

 

Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy a 14. számú tábla, egy tájékoztató jellegű tábla, ami azt 

jelenti, hogy a kiadási és a bevételi oldal is benne van a költségvetés egy-egy során, azt mutatja 

meg, hogy egy önként vállalt feladathoz mennyit tesz hozzá az önkormányzat, és mennyit 

termel ki az a terület. A közterület-felügyelet esetében 3.250 eFt az a bevétel, amit a közterület-

felügyelet hoz, de ez nem fedezi a fenntartását. Amikor a testület úgy döntött, hogy fenntartja a 

közterület-felügyeletet, azzal a tudattal hozta ezt a döntést, hogy állnia kell a költségeit. A 

bevételeknek az egyik része a bírságokból befolyt összeg, a másik a támogatás Pusztazámortól 

és Sóskúttól, amiért ott ügyeletet látnak el heti 2x2 órában, egyébként 8 órában dolgoznak a 

tárnoki önkormányzatnál, itt látják el a teljes szolgálati időt. Elmondja, hogy csökkenteni úgy 

tudják a költségeket, ha megszüntetik a feladatot. 

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy megér-e ennyit egy közterület-felügyelet, hiszen ha valaki 

szabálytalanságot csinál, azt hatósági jogkörben is elláthatják. 

 

Dr. Simon Mária: jelzi, hogy ez nem így van. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy ketté kell bontani a kérdést. A testület elé 

került beszámoló a társulási beszámoló volt, annak a költsége 100 %-ban megtérül. Tárnokon 

pedig, amíg ő a polgármester, addig lesz közterület-felügyelet, hiszen vigyázni kell a rendre, 

ezt feladni, véleménye szerint botor gondolat. 

 

Dr. Simon Mária: hozzáteszi, hogy nem a társulás miatt jött létre a felügyelet, hanem 2007-ben 

hozta létre a testület. Tavaly Pusztazámor és Sóskút azzal kereste meg az önkormányzatot, 

hogy nem tudnak önállóan fenntartani közterület-felügyeletet, de bizonyos óraszámra 

támogatást adnának Tárnoknak, hogy ott is ellássák a feladatot. Elmondja, hogy a közterület-

felügyelet azért speciális, mert a szabálysértési törvényben és kormányrendeletben több olyan 

hatáskör és feladat van, amelyet elláthatnak, de nem láthatja el a hivatal ügyintézője. Ezért 

döntött úgy testület, hogy létrehozza a felügyeletet. 

 

Dr. Gergely István: elmondja, hogy a közterület-felügyelet tevékenységének a nagy része 

Sóskútra és Pusztazámorra vonatkozik, ezeken a településeken három hónap alatt 500 km-t 

tettek meg, Tárnokon pedig kb. 100 km-t. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megismétli, hogy nem így van, 1200 km-t tesznek meg havonta 

Tárnokon. Az előző testületi ülésen is elmondta, hogy tárnoki beszámoló azért nincs a testület 

előtt, mert a közterület-felügyelet a jegyzőnek tartozik beszámolással. A társulás beszámolóját 

kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 
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Dr. Gergely István: elmondja, hogy az útépítési tervekre 8,1 millió Ft. szerepel a 

költségvetésben, kérdezi, hogy milyen utakat fognak tervezni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válaszában elmondja, hogy ez a tétel a közművel már ellátott 

utcák terveire vonatkozik. Elmondja, hogy erről a műszaki iroda tud pontos, részletes 

tájékoztatást adni. 

 

Dr. Simon Mária: a közterület-felügyelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy a félreértések 

elkerülése végett a következő társulási beszámoló benyújtásakor mellékelni fogja a tárnoki 

beszámolót is. 

 

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

tervezet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 7 képviselő van jelen.) 

 

 

 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.11) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 12/2011.(VI. 29.) számú rendelet: 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.11) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

 

 

2.) Támogatás a Tárnoki Rk. Egyházközség részére 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza) 

 

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

templomnak a komplett tetőszerkezetét szükséges felújítani, melyet az Egyházmegye is 

támogat 4,5 millió Ft-tal, az egyházközségnek 2,3 millió Ft-ja van a felújításra, és 2,5 millió Ft 

támogatást kérnek a képviselő-testülettől.  

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

javaslatot. 

 

 

 

(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.) 

 

 

RENDELET 
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Tárgy: Támogatás a Tárnoki Rk. Egyházközség részére 

 

HATÁROZAT:    

129/ 2011. (VI. 28.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(7 igen szavazattal ) 

 

    

 

A 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a 3. 

számú melléklettel, és 130-as számú határozattal. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Tárnoki Rk. Egyházközség részére a templomtorony felújítására 2,5 

millió forint, azaz kettőmillió-ötszázezer forint támogatást biztosít az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésének céltartalékában lévő 

értékpapír terhére.  

2. Felkéri a polgármestert a Tárnoki Rk. Egyházközség határozat 

mellékeltét képező kérelme alapján a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. július 31. 

Határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Iroda 

 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Tárnoki Rk. Egyházközség 

Gazdaság és Pénzügyi Iroda  

 


