Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2011. július 12.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. július 12-én 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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
dr. Jenei-Kiss Gergely

polgármester
alpolgármester

Jegyző
Aljegyző

Jelen vannak:
Pajter-Szivák Zsuzsa
Vendégek:

Jegyzőkönyvvezető

2

Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy Bánovics István jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen, igazoltan van távol. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a helyi szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a módosítással
együtt.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
133/ 2011. (VII. 12.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
1.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Előterjesztés az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő
Bizottságába tag delegálásáról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: a 2. napirendi pontot érintettként zártan kéri tárgyalni. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Zárt napirend

HATÁROZAT:
134/ 2011. (VII. 12.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja:
2.) Előterjesztés az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő
Bizottságába tag delegálásáról (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

1.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011.(II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az új ellátási forma, a
kamatmentes kölcsön hatályon kívül helyezését javasolja, mert oly mértékben megnövekedett a
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kérelmezők száma, hogy a keret kifogyott, más forrásból pedig nem tudnak átcsoportosítani
pénzt ennek fedezetére.
Klemné Zabó Ágnes: kérdezi, hogy ha elfogyott a pénz, akkor miért kell hatályon kívül
helyezni.
Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy ha hatályban van a rendeletnek ez a pontja, és a
kérelmező a feltételeknek megfelel, akkor nem lehet elutasítani.
Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy arra hivatkozással nem lehet elutasítani a kérelmezőt,
hogy kimerült a keret, mert a nagy költségvetésben van pénz.
Radics Ernő: jegyző asszonytól kérdezi, hogy 1994-1998 között hasonló pénzalapot hozott létre
az akkori önkormányzat lakásépítés támogatására. Van-e tudomása róla, hogy ezt visszafizették
az igénylők.
Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy nincs róla információja, hogy volt ilyen alap, ha
folyt is be összeg, akkor a nagy költségvetési kasszába folyt be.
Hegedűs Márta: támogatja a kölcsön hatályon kívül helyezését.
Halas Gábor: véleménye szerint ez egy jó szándékú kezdeményezés volt, de sajnos egyre több
a rászoruló, ezért fenntarthatatlan.
Dr. Gergely István: Radics Ernő kérdésére válaszolva elmondja, hogy valóban volt egy ilyen
lakásépítési támogatás, de az önkormányzatnak nincs olyan eszköz a kezében, amellyel
befizettethetnék a tartozást. Az adósságok ma is egy kimutatásban szerepelnek, az lett a vége,
hogy az adósoknak több, mint a fele nem fizette vissza a kölcsönt.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.)
RENDELET
A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a
képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 13/2011.(VII. 13.) 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.)
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Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napokban zajlik a
Baptista Szeretetszolgálat által Tárnokra érkezett segélycsomagok osztása, amelynek
koordinálását Hegedűs Márta végzi. Megköszöni képviselő asszony, valamint Zombori Ferenc
munkáját, aki szintén közreműködött ebben. Elmondja még, hogy Tárnok minden évben pontosan
kiszállítja és pontosan elszámol a csomagokkal, ennek köszönhetően a település több élelmiszert
kap, mint nagyobb települések.

A 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a 2.
számú melléklettel, és 135-ös számú határozattal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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