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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fővel
határozatképes a testület.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
5/ 2012. (II. 9.)

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 önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 14/2010.(XII.17.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Rendelet-tervezet a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 3/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 4/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 5/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Rendelet-tervezet az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2011. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) Javaslat a “Tárnokért” díj adományozására (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal )
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Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a beszámolókat.

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Polgármesteri beszámoló, lejárt határozatok

HATÁROZAT:
6/ 2012. (II. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2011. december 16-tól 2012. február 1-jéig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) A 2011. december 23-tól 2012. február 9-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(9 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatást ad a havazás miatt
kialakult helyzetről. Elmondja, hogy a Puhi Tárnok Kft, illetve a Köz-Ért Kft.
közreműködésével a hómentesítés sikeresen haladt. Elzárt útról egy bejelentést kaptak a
Szőlőhegyről, de a Kft dolgozói ezt is megoldották.
Tájékoztatja a testületet, hogy a decemberben elfogadott munkatervben egy gépelési hiba
található. A közmeghallgatás időpontja nem május 4-e, hanem május 3-a lesz, amely egy
csütörtöki nap.

1.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 3. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra
javasolták a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Hozzáteszi, hogy szigorú, feszes
költségvetés készült. Elmondja, hogy a csatorna önrész változásával kapcsolatban merült fel a
legtöbb kérdés. 2008-ban döntött a képviselő-testület, hogy a lakosság befizetési terheinek
csökkentése érdekében a csatorna-társulat által felvett hitel kamatait nem a lakossággal
fizettetik meg, hanem a költségvetésből finanszírozzák. Illetve volt egy önrész terv, ami
jelentősen lecsökkent, 700 millióról 596 millióra. Van lekötött kötvény rész az eredetileg
tervezett önrészre, illetve van lekötött kötvény rész a társulat által felvett hitel kamataira, és van
még egy pénzeszköz, lekötött tételként szerepelt 57,8 millió Ft, a csatorna közmű
tulajdonjogának visszavásárlására, viszont azóta a koncessziós pályázat eredményes volt, az új
szolgáltató most kezd felállni, így ez az összeg is felszabadul. Így gyakorlatilag változás nélkül,
de átcsoportosítva az összegeket, a kötvényből ezt finanszírozni tudják.
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Dr. Simon Mária: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgáló cég átnézte a
rendelet-tervezetet és az általa javasolt tételek átvezetésre kerültek, emiatt került kiosztásra a
javított rendelet-tervezet és négy tábla. Egyenként ismerteti a módosításokat, ezekkel a
kiosztott rendelet megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy felmerült kérdésként, hogy a Szociális és
Védőnői Szolgálatnak jelentősen megemelkedett a dologi kiadása. Ez abból adódik, hogy ettől
az évtől az iskola kiszámlázza az étkezési díjat a szolgálatnak, amely ezt továbbszámlázza az
igénylők felé, aki ingyen kapja, azt pedig az önkormányzat fizeti támogatásként. Így az
intézménynek nem csak a kiadási, hanem a bevételi oldala is megemelkedett.
Dr. Simon Mária: elmondja még, hogy a könyvvizsgáló átnézte a mellékleteket is és egy
észrevétele volt, hogy az új Áht. és az új Ávr. szabályai szerint ettől az évtől kezdve külön kell
tervezni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek
költségvetését. Az önkormányzatnál kell tervezni az összes felhalmozási kiadást, ezért az
elmúlt évben vásárolt gépjárművet, ami a hivatal költségvetésében szerepelt, az önkormányzat
megfelelő sorára kellett áttenni. Ez a főösszeget nem változtatja.
Bökönyi Endre: elmondja, hogy felvetődött a bizottsági ülésen a helyi adóbevételek
növekedésének az oka, közben tisztázták, hogy ez a kedvezmények eltörléséből adódik.
Javasolja, hogy év közben tekintsék át a helyi adókról szóló rendeletet.
Szolnoki Gábor polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja
az I. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Költségvetés I.

HATÁROZAT:
7/ 2012. (II. 9.)

Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §-ában (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti és szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Költségvetés II.

HATÁROZAT:
8/ 2012. (II. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a képviselőtestület által 2009-ben elfogadott hatástanulmány számításait figyelembe
véve a tárnoki csatornaépítés önrészéhez 596.956,-eFt forintot biztosít,
egyidejűleg a 132/2008.(IV.17.), 167/2008. (VI.25.), 49/2010. (II.2.5)
valamint 73/2010. (III.25.) önk. számú határozatait hatályon kívül helyezi.
(9 igen szavazattal)
5

Szolnoki Gábor polgármester: előadja a kiegészítő határozati javaslatot és szavazásra bocsátja.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Költségvetés III.

HATÁROZAT:
9/ 2012. (II. 9.)

Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 17. sz.
mellékletében a Tárnoki Csatorna Társulat működésére jóváhagyott 8.973,eFt terhére ebben az évben 3.000,-eFt támogatás kifizetését engedélyezi. A
támogatás négy egyenlő részletben negyedévre előre kerül átutalásra a
Társulat számlájára. 2012. február hónapban a költségvetési rendelet
elfogadását követő 8 napon belül.
(9 igen szavazattal)

Szolnoki Gábor polgármester: módosító javaslata, hogy a civil szervezetek támogatására
tervezett 4.000.000,-Ft terhére a Tárnok Sprint Egyesület részére 500.000,-Ft támogatást
biztosítson a testület sportnap megszervezésére.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Költségvetés IV.

HATÁROZAT:
10/ 2012. (II. 9.)

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet 19. sz. mellékletében a civil szervezetek támogatására
tervezett 4.000.000,-Ft terhére a Tárnok Sprint Egyesület részére 500.000,-Ft
támogatást biztosít sportnap megszervezésére.
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

Szolnoki Gábor polgármester: a módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet
elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet 8 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 1/2012.(II. 14.) számú rendelet:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet.
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)
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2.) Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 14/2010.(XII.17.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
A helyi adókról szóló 14/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletet 9 igen szavazattal, elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 2/2012.(II. 10.) számú rendelet:
A helyi adókról szóló 14/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet.
(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

3.) Rendelet-tervezet a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 5. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy törvényi
változások történtek, amelyeket szükséges átvezetni a helyi rendeletben. Amennyiben kérdés,
hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal, elfogadta a
képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 3/2012.(II. 10.) számú rendelet:
A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)
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4.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011.
(II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottságok
megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben
nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal, elfogadta a
képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 4/2012.(II. 14.) számú rendelet:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet a 4. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

5.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 5/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 7. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Amennyiben kérdés nincs,
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2011. (II.11.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal, elfogadta
a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 5/2012.(II. 14.) számú rendelet:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2011. (II.11.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet az 5. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)
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6.) Rendelet-tervezet az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
41/2007. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy 2011. december 31-ig
a képviselő-testület állapította meg a díjak mértékét, azonban megszűnt az önkormányzat
díjhatósági jogköre, a jövőben az illetékes miniszter fogja megállapítani. Ezért szükséges a
rendelet hatályon kívül helyezése. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.)
RENDELET
Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet 9 igen szavazattal,
elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 6/2012.(II. 10.) számú rendelet:
Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet.
(A rendeletet a 6. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

7.) Előterjesztés Tárnok, Pusztazámor és Sóskút Építéshatóság 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a bizottságok
elfogadásra javasolták a beszámolót. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.
Dr. Gergely István: elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésen a dolgozókkal
kapcsolatban merült fel kérésként, hogy amennyiben lehetőség van rá, a tárnoki építéshatósági
ügyeket továbbra is ők lássák el.
Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja az építéshatósági beszámolót.

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Építéshatósági beszámoló

HATÁROZAT:
11/ 2012. (II. 9.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2011. évi Tárnokra, Sóskútra és Pusztazámorra vonatkozó építéshatósági
beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. február 15. /megküldésre
Határozat végrehajtását végzi:
Építés-Műszaki Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Sóskút Polgármestere
Pusztazámor Polgármestere
Jegyző
Építés-Műszaki Irodavezető
Gazdasági-Pénzügyi irodavezető
(9 igen szavazattal )

A 8. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült 8.
számú melléklettel, és 12-15-es számú határozattal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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