Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2012. január 9.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 9-én 9.00 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

polgármester
alpolgármester

Jegyző

Jelen vannak:
Pajter-Szivák Zsuzsa

Jegyzőkönyvvezető

Vendégek:
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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 részt venni
az ülésen, így igazoltan van távol.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
1/ 2012. (I. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND

1.) KMOP-4.5.1-11 számú pályázat bölcsőde építési projekthez
finanszírozási igény biztosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre a Számlaszámvezető
intézet meghatározása tárgyú előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi napirend

HATÁROZAT:
2/ 2012. (I. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Számlaszámvezető intézet meghatározása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

1.) KMOP-4.5.1-11 számú pályázat bölcsőde építési projekthez finanszírozási igény
biztosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy összeállt a pályázat
anyaga, de a beadás előtt a testületnek döntenie kell az önrész biztosításáról. Kéri, hogy akinek
kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Bölcsőde projekthez finanszírozási igény biztosítása

HATÁROZAT:
3/ 2012. (I. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „
KMOP -4.5.2-11 számú pályázat bölcsőde építési projektjéhez finanszírozási
igény biztosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) az önkormányzat indul a KMOP-4.5.2-11 számú pályázati felhíváson, az
alábbi módon:
A projekt címe: Tárnok bölcsőde építés
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2461 Tárnok, Honfoglalás
u. 3-9.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 607/4 hrsz.
A pályázati konstrukció száma: KMOP-4.5.2-11
A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával)
megegyezően:
Beruházási költség összesen:
Önkormányzati önerő
ROP Támogatás

166 675 384,00

100,00%

16 675 384,00

10,00%

150 000 000,00

90,00%

3. A Képviselő testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén a 16 675 384,-Ft önkormányzati
önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. Az önrész összegét a
kötvény terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a Tárnok, Honfoglalás u. 3-9. sz. alatt
megvalósuló bölcsőde építéséhez a közműfejlesztésekre 10.000.000,Ft-ot hagy jóvá a kötvény terhére.
5. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
beruházásnak az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletben
történő előirányzatosításáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: 3. pont. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Végrehajtás végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(8 igen szavazattal )

2.) Számlaszámvezető intézet meghatározása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: kéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy 2011. december végén megjelent két jogszabály, az
államháztartás rendjéről szóló törvény és az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet.
Megváltozott a jelenlegi rendszer, az önkormányzatok eldönthetik, hogy melyik számlavezető
hitelintézetnél, vagy a kincstárnál vezetik a számlájukat. Változás még, hogy az önkormányzat
mellett a hivatalnak is kell egy számlaszámot nyitni. A kormányrendelet kimondja, hogy az
erről szóló döntést a testületnek a hatálybalépést követő 30 napon belül meg kell hozni.
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Klemné Zabó Ágnes: kérdezi, hogy ez okoz-e változást.
Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem, ez egy adminisztratív döntés, eddig is itt
vezették a számlákat.
Dr. Gergely István: kérdezi, hogy mit jelent majd az, hogy az önkormányzatnak és a hivatalnak
külön számlája van.
Dr. Simon Mária: válaszában elmondja, hogy a költségvetési rendeletben az önkormányzatnál
kerül tervezésre a beruházás, felújítás, támogatás, a többi része a hivatalnál, illetve az
intézményeknél kinek-kinek feladata szerint. Valószínűleg az önkormányzati számlaszámok
között szerepel a költségvetési elszámolási számla és minden alszámla, a hivatalnál pedig a
folyó kiadásokat kell kifizetni.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Számlaszámvezető intézet meghatározása

HATÁROZAT:
4/ 2012. (I. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az önkormányzat és az önkormányzat hivatala számlavezetését
továbbra is az OTP Bank Nyrt. Érdi fiókja (2030 Érd, Budai u. 24.)
lássa el.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. és az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. foglaltak
alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. január 30.
Végrehajtás végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(8 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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