Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2012. február 28.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 28-án 8.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

Jelen vannak:

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

Távolmaradók:

Bökönyi Endre

Később érkezett:

-

Tanácskozási joggal jelen
van:
dr. Simon Mária
dr. Jenei-Kiss Gergely

Jelen vannak:

Csorba Zoltánné
Heffnerné Kiss Erika
Pátrovits Zsolt
Pajter-Szivák Zsuzsa

Vendégek:

-

polgármester
alpolgármester

Jegyző
Aljegyző

Pénzügyi Irodavezető
Adó Irodavezető
Műszaki Irodavezető
Jegyzőkönyvvezető
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy Bökönyi Endre jelezte, hogy betegsége miatt 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:
16/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND
1.) Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val, a Bolha
Focitanoda Sport Egyesülettel, és a Tárnok Sprint Sportegyesülettel
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Szándéknyilatkozat Érd és térsége
önkormányzati társulás létrehozásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

szilárd

hulladékkezelési

3.) Javaslat a koncessziós eljárás nyertesével megkötendő koncessziós
társasági szerződés elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(8 igen szavazattal )

1.) Együttműködési megállapodás a Tárnoki KSK-val, a Bolha Focitanoda Sport
Egyesülettel, és a Tárnok Sprint Sportegyesülettel
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a költségvetésben az
összegek meghatározásra kerültek, most a szerződéseket kell a testületnek jóváhagyni.
Egyenként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
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Tárgy: KSK megállapodás

HATÁROZAT:
17/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat és a Tárnoki KSK közötti – határozat melléklete szerinti –
megállapodást.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. március 1. szerződés aláírása
A határozatról értesítés kapnak:
1. Polgármester
2. Egyesület elnöke
3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(8 igen szavazattal )

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Bolha Focitanoda megállapodás

HATÁROZAT:
18/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat és a Bolha Focitanoda Sport Egyesület közötti – határozat
melléklete szerinti – megállapodást.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. március 1. szerződés aláírása
A határozatról értesítés kapnak:
1. Polgármester
2. Egyesület elnöke
3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(8 igen szavazattal )

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sprint Sportegyesület megállapodás

HATÁROZAT:
19/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat és a Tárnok Sprint Sportegyesület közötti – határozat
melléklete szerinti – megállapodást.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. március 1. szerződés aláírása
A határozatról értesítés kapnak:
1. Polgármester
2. Egyesület elnöke
3. Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással )
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2.) Szándéknyilatkozat Érd és térsége szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás
létrehozásáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata egy olyan térségi hulladékkezelő központra pályázik, amiben meg kívánja
valósítani azt az EU-s direktívát, melynek eredményeképpen a kommunális hulladék 70 %-a
szelektíven kerül feldolgozásra. Tárnoknak egyelőre a Fővárosi Közterület-fenntartó vállalattal
egy igen előnyös szemétszállítási szerződése van. Elmondja, hogy 2001-ben kötöttek egy
megállapodást, amiben 50 %-os kedvezményben állapodott meg az önkormányzat és a vállalat
akkori vezetése. Azonban az FKF Zrt. nem vizsgálta felül, hogy a jelenkori ár mennyi, így nem
volt Tárnok lakossága részére értékkövető a szemétdíj. Tavaly lejárt a 10 éves szerződés, de
akkor zajlott a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényi változások előkészítése, ezért az
FKF Zrt.-vel közösen úgy döntöttek, hogy a törvény adta lehetőségek szerint még egy évre
meghosszabbítják a szerződést, azonban ekkor sem tettek javaslatot áremelésre. Elmondja még,
hogy idén megkereste az FKF új vezetése, és elmondták, hogy a tárnoki szemétszállítási díj
gyakorlatilag az üzemanyagköltséget sem fedezi, és véleményük szerint 100 %-os áremelkedés
jelentene átmeneti megoldást. Elindult a tárgyalás és 60 %-os áremelésre kértek javaslatot, de
közben megszületett a kormányzati döntés, ami megtiltotta, hogy a cégek az előző évhez képest
magasabb szemétszállítási díjat határozzanak meg. Elmagyarázza, hogy ez az állapot így
bizonytalan, hiszen a szemétdíjnak kb. a negyedét fizeti Tárnok. Azért javasolja a társuláshoz
való csatlakozást, mert amennyiben a társulás tud majd kedvezőbb szemétdíjakat kialakítani,
akkor azt kell majd választani. Ha most nem csatlakoznak, akkor 5 évig nem csatlakozhatnak
kedvező áron, mert ez idő alatt külső cégeket nem fogadhatnak be. Javasolja az elvi
megállapodás elfogadását, mert a szemétdíj kérdése az FKF részéről még mindig bizonytalan.
Kéri, hogy akinek hozzászólása, kérdése van, tegye fel.
Radics Ernő: jelzi, hogy az előterjesztésben az előnyöknél az 1. pontban a lerakásra kerülő
hulladék mennyiségének nem 20 %-os, hanem 20 %-ra történő csökkentésről van szó.

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás létrehozása

HATÁROZAT:
20/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület kifejezi azon
szándékát, hogy csatlakozni kíván az Érd és térsége szilárd hulladékkezelési
önkormányzati társuláshoz.
A Képviselő-testület költségvetési forrás hiányában a társulás megalapításával
és működtetésével kapcsolatos költségekhez hozzájárulni nem tud.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a konkrét, mindenre
kiterjedő jogi és pénzügyi feltételek megismerése után a társulásban való
részvételről ismételt döntést hozzon.
Határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Építés-Műszaki Iroda

(8 igen szavazattal)
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3.) Javaslat a koncessziós eljárás nyertesével megkötendő koncessziós társasági szerződés
elfogadására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy egy korábbi szerződés-tervezet került
kiosztásra, melyet a koncesszorok nem fogadtak el. A XI. fejezet 3. pontjánál javasolta, hogy
egyes kérdésekben 75 %-os többség helyett legyen 100 %-os, de a koncesszorok jelezték, hogy
eredeti koncessziós szerződésben nem szerepelt, így nem fogadták el a módosítást, ezért az
eredeti 3. pont szerint kellene elfogadni a szerződést.
Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni az észrevételt. Szavazásra bocsátja a koncessziós
szerződés elfogadását az elhangzott módosítással együtt.
(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.)
Tárgy: Koncessziós társasági szerződés elfogadása

HATÁROZAT:
21/ 2012. (II. 28.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésével, Diósd Község
Önkormányzatával és a koncessziós pályázaton nyertes Érd és Térsége
Csatorna-Szolgáltató Konzorcium tagjaival, mint koncesszorokkal
közösen, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok
Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és
Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai
uniós támogatással megvalósuló és a szerződés időtartama alatt
létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek
koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére létrehozza az
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.
2. Jóváhagyja az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alapításáról szóló – jelen határozat mellékletét képező –
társasági szerződését. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt
tartalmú koncessziós társasági szerződést aláírja.
3. A cégalapításhoz szükséges 600.000,-Ft törzsbetétének összegét az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének általános
tartalékkerete terhére biztosítja.
4. A Kft. Felügyelő Bizottságába a következő személyt javasolja:
- Radics Ernő (2461 Tárnok, Sport utca 17.)
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. alakuló ülésén a fenti
döntéseket képviselje, illetve a társaság ügyvezetőjének, felügyelő
bizottsági tagoknak és a könyvvizsgálónak személye tekintetében a
koncessziós szerződésben rögzítetteknek megfelelően szavazzon.
Határidő: 2012. március 1. (szerződés aláírása)
Felelős: Polgármester

(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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