
 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 

 

 

 
 

Képviselő-testület ülése 

 

2012. március 22. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
 

 



 2 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. március 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott 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 

Halas Gábor 

Hegedűs Márta Éva 

Klemné Zabó Ágnes 

Zombori Ferenc      

 

 

Távolmaradók:          - 

 

 

 

 

Később érkezett:  dr. Bánovics István 

 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

    dr. Jenei-Kiss Gergely Aljegyző 

 

 

 

Jelen vannak:  Csorba Zoltánné  Pénzügyi Irodavezető 

    Heffnerné Kiss Erika  Adó Irodavezető 

    Pátrovits Zsolt   Műszaki Irodavezető 

    Révész Krisztina  Személyi titkár 

Pajter-Szivák Zsuzsa  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Vendégek: Ősi Barnabás – Rákóczi Szövetség 
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fővel 

határozatképes a testület. Szavazásra bocsátja a kiküldött napirend elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

22/ 2012. (III. 22.)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 igen szavazattal )    

 

 

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 a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 10/2010.(X.14.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Rendelet-tervezet az önkormányzat „községfejlesztési” alapjáról 

szóló 19/2007.(IX.27.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézmény alapító okiratának 

módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratának elfogadása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Támogatási szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőr-

főkapitánysággal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

7.) Támogatási szerződés megkötése a Rákóczi Szövetséggel 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás létrehozására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Igazgatási szünet elrendelése 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy vegyenek fel a napirendre egy ápolási díjjal 

kapcsolatos lakossági kérelmet, melyet zárt ülésen tárgyal a testület. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: sürgősségi napirend 

 

HATÁROZAT:    

23/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

(8 igen szavazattal )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a napirendet a módosítással együtt. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: napirend 

 

HATÁROZAT:    

24/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé: 

 

Lakossági kérelem (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

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 a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 10/2010.(X.14.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

2.) Rendelet-tervezet az önkormányzat „községfejlesztési” alapjáról 

szóló 19/2007.(IX.27.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

3.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

4.) Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

5.) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézmény alapító okiratának 

módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratának elfogadása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

6.) Támogatási szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőr-

főkapitánysággal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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(8 igen szavazattal )    

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: a napirend tárgyalása előtt ismereti a csatornaépítéssel 

kapcsolatos tájékoztatóját: 

 

„2012. március 19-vel hivatalosan, a gyakorlatban is megkezdődött Tárnok történetének 

legnagyobb beruházása, a teljes települési csatornahálózat kiépítése. 

Az „alapcső letétel” szimbolikusan azt jelentette, hogy az évek óta tartó szervezés és tervezés, a 

pályázatkészítés, közbeszerzések, kormányzati és Uniós döntések után végre a gyakorlati 

munka is elkezdődött. 

 

Huszonkét évvel ezelőtt, Tárnokra költözésemkor érdeklődő kérdésemre azzal a jó hírrel 

fogadtak az akkori önkormányzatnál, hogy nemsokára megépül mindenhol a csatorna. 

Nem ma történt ez, és a több mint két évtized hiábavalósága azt mutatja, hogy nem jó úton 

haladt a csatornázás Tárnokon. 

 

Rövid történeti áttekintés. 

 

2006-ban, amikor az Otthon Tárnokon Választási Szövetség  (OTVSZ) önkormányzati 

választást nyert, első dolgaink között a csatornázás kérdései szerepeltek. 

Azonnal megkezdtük a csatornázás folytatását, így épült meg az első ciklusban a Zrínyi – Deák 

– Jókai –Hatvani – Szigetvári – Debreceni utcák egy részében a lakossági –és önkormányzati 

önerős csatorna. 

 

Közben pedig áttekintettük az akkori, Dél-budai konzorcium munkáját, mely konzorciumnak 

feladata volt a teljes települési csatornázás előkészítése. 

Egy évtizeddel azelőtt már kész terv létezett a térségünk önálló csatornázására és az érdi 

szennyvíztisztító telep fejlesztésére, de valami homokszem, pontosabban óriási szikladarabok 

kerültek a gépezet kerekei közé. 

Nagyon hamar kiderült számunkra, hogy a konzorciumi elképzelés kudarcra ítéltetett, az 

eredeti tervek megváltoztatásával, a későbbiekben abba a projektbe politikai szándékkal 

összezsúfolt települések eltérő érdeke, anyagi lehetőségeik és szervezettségük kétségessé tették 

a megvalósítás lehetőségét.  

A gyors helyzetértékelést döntések követték, jól felfogott szakmai érdekeink alapján Érd és 

Diósd településekkel összefogva 2007-ben a konzorciumból való kiválás mellett döntöttünk. 

Ettől kezdve pedig saját, jól felfogott érdekeink szerint megkezdődött a valódi munka. 

 

7.) Támogatási szerződés megkötése a Rákóczi Szövetséggel 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

8.) Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás létrehozására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

9.) Igazgatási szünet elrendelése 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

10.) Lakossági kérelem (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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2008 februárjában létrehoztuk a beruházást lebonyolító Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és 

Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást. 

Megkezdődött a lakossági társulatok szervezése is, Tárnok esetében ennek lebonyolítása 

rekordi idő alatt megvalósult, a lakossági akarat egyértelműen a csatornázás mellett állt. Ez 

pedig azért volt az egyik legfontosabb lépés, mert a lakosság támogató akarata nélkül nem 

kezdhettünk volna bele ekkora munkába. 

 

2009 februárjában, az új elképzelés kezdetétől számítva kevesebb, mint két év alatt 

elkészítettük a pályázatot, majd augusztus hónapban megkötöttük a Támogatási Szerződést a 

Magyar Kormánnyal. 

Idő közben egy komoly szakmai problémát is orvosolnunk kellett, az ÉTV 2005-ben történt 

privatizációja során elkövetett hiba alapján meg kellett állapodnunk az üzemeltetőkkel az 

üzemeltetési jogok visszavonásáról, ez volt a brüsszeli jóváhagyás szakmai feltétele. Ez 

azonban egy éves késedelmet okozott. 

 

2010 júniusában végre minden szakmai és jogi akadály elhárult, megszületett a brüsszeli 

jóváhagyás is. (Itt kell megjegyeznem azt a tényt is, hogy az eredeti konzorciumi tagok közül 

többnek még a mai napon sincs érvényes pályázata, ez pedig értelem szerűen azt jelenti, hogy 

az együtt maradás esetén ma biztosan nem épülhetne konzorciumi csatorna a három településen 

– a kiválás tehát létfontosságú volt számunkra!) 

Három év alatt – ebben benne van a kényszerű egy éves szünet is! – sikerült elérnünk azt, ami 

az előtt, más felfogással, más akarattal két évtized alatt sem tudott megvalósulni. 

 

A gyakorlati munkák indulása. 

 

2010 augusztusában megindítottuk a szennyvíztisztító telep közbeszerzési eljárását, december 

10-én pedig sor került ennek szerződéskötésére is. 

Ezt követték tárnoki, érdi, diósdi a hálózati tenderek kiírásai, 2011. szeptember 2-án pedig 

Tárnokon is eredményes volt az eljárás, a munkát az A-H-O Konzorcium  -  az A-Híd Építő 

Zrt. és az OMS Környezetvédelmi Kft. - nyerte el. Haladéktalanul megkezdődött a hálózat 

kiviteli tervezése, 2012. március 19-én, az „alapcső letétellel” pedig a gyakorlati munka is. 

 

Az ezt megelőző hétvégén egy frissen Tárnokra költözött emberrel beszélgettem, és sok kérdés 

közül a legfontosabb volt számára, hogy mikor kezdődik végre a csatornaépítés az utcájukban. 

Hirtelen eszembe jutott a régi önkormányzat által, 22 évvel ezelőtt nekem adott információ: 

nemsokára!  Most én is ezt mondtam. Ez a szó azonban most valóban azt jelenti, hogy a munka 

megkezdődik. 

 

Kérések a lakosság felé. 

 

De természetesen ez csak a kezdet, a munkák befejezéséig még nagyon sok közös munkára, 

egyeztetésre, és ami nagyon fontos, türelemre és megértésre van szükségünk. 

 

2011 szeptemberében a vasútállomás építésének kezdetén azt mondtam, hogy Tárnok 

történetének legnagyobb szabású beruházásai kezdődtek illetve kezdődnek meg. 

Új vasútállomás épül, megkezdődik – és majdnem egy évig folytatódik - a teljes települési 

csatornázás, közben pedig reményeink szerint nyolc önkormányzati ingatlan – köztük végre a 

két iskolaépület – energetikai korszerűsítése történik meg. 

Ezek közül pedig a legtöbb embert, a legközelebbről érintő beruházás a csatornaépítés, hiszen a 

24 kilométer új vezeték, az 1700 ingatlan bekötése valóban a teljes települést érinti, és annak 

minden lakójára hatással lesz. 

Önkormányzatunk a lehetőségek szerint mindent megtesz, hogy a többféle munkát 

összehangolja, a kivitelezőket pedig tervezhető munkára bírja.  
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Minden településrész illetve utca munkakezdése előtt tájékoztatókat adunk minden háztartás 

részére, de természetesen a gyakorlatnak megfelelően folyamatosan adunk tájékoztatást 

személyesen, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül – ahogy az érdeklődő lakosság 

információt kér. 

 

Ezt a hatalmas munkát nem lehet türelem és megértés, a lakosság, az önkormányzat és a 

kivitelezők összefogása nélkül véghezvinni. 

 

De azért egy fontos dolgot szeretnék megismételni. Minden nagy változás 

kényelmetlenségekkel jár. Ezt a hatalmas munkát pedig, ami előtt Tárnok áll, nem lehet 

türelem, megértés és belátás, a lakosság, az önkormányzat és a kivitelezők összefogása nélkül 

véghezvinni. 

 

Arra szeretnék ismét felkérni minden tárnoki lakost, hogy az elkövetkezendő hónapok a 

települési összefogásról szóljanak. Történelmi hatású és léptékű munkák zajlanak 

településünkön, mindannyiunk kényelme, Tárnok európai szintű fejlesztése érdekében.  

 

Még zajlik a vasútállomás építése, miközben a csatornázással Tárnok történetének legnagyobb 

szabású környezetvédelmi beruházása valósul meg. 

De nem csak ezt jelenti ez a munka, hanem azt, hogy annak végeztével megszűnnek a 

szennyvizek által okozott egyéb, mindennapos kellemetlenségek, településünk, ingatlanaink 

értéke pedig nagyságrenddel nő. 

 

Ha a nagy munkák közben aggodalmuk, kétségük, bizonytalanságuk támad, ha úgy érzik, hogy 

nem kaptak valamiről elegendő tájékoztatást, ha a boltban valaki vásárlás közben „felröppent” 

valami rémhírt, mielőtt elhinnék, kérdezzenek tőlünk. 

Arra kérek tehát mindenkit, hogy jelezzenek, kérdezzenek. Személyesen, telefonon, levélben, 

szóval bármilyen módon. 

 

A nagy munkák befejezése után pedig kényelmesebb, szebb és élhetőbb település lesz Tárnok, 

mindannyian részesülünk a fejlesztések eredményeiből.  

Türelmet, megértést és segítő szándékot kérek ehhez minden tárnoki lakostól. 

 

 

 

Polgármesteri beszámoló 

Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag) 

 

(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja a beszámolókat. 

 

(Határozathozatalkor 8 képviselő van jelen.) 

Tárgy: polgármesteri beszámoló, lejárt határozatok 

 

HATÁROZAT:    

25/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

(8 igen szavazattal )    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a 2012. február 2-tól 2012. március 12-ig terjedő időszak 

eseményeiről tartott polgármesteri  beszámolót tudomásul veszi. 

b.) A 2012. február 10-től 2012. március 21-ig terjedő időszak lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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1.) Rendelet-tervezet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2010.(X.14.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy törvényi változások lettek átvezetve a 

rendeletben. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

(Rendeletalkotáskor 8 képviselő van jelen.) 

 

 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2010. (X.14.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 7/2012.(III. 23.) számú rendelet: 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2010. (X.14.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

 

2.) Rendelet-tervezet az önkormányzat „községfejlesztési” alapjáról szóló 19/2007.(IX.27.) 

számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. 

 

Dr. Bánovics István megérkezett. 

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy mekkora összeg folyt be az alapba. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy pont a rendeletben meghatározott 30 % miatt nem folyt be, 

ugyanis, ha valaki szeretett volna befizetni 10 millió Ft-ot játszótér építésére, akkor maga a 

játszótér 9-10 millió Ft körül lenne, de 3 millió Ft-ot be kellett volna tenni a pályázati kiírásra. 

Így nem volt érdemes nekik befizetni, hiszen 7 millió kevés játszótér építésére, és a 30 %-ot 

pedig nem kívánta ilyen célra felajánlani. Ezen a címen ezért nem fizettek be a vállalkozók. 

 

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

tervezet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 

 

RENDELET 
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Az önkormányzat “községfejlesztési” alapjáról szóló 19/2007. (IX.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló rendeletet 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 8/2012.(III. 23.) számú rendelet: 

 

Az önkormányzat “községfejlesztési” alapjáról szóló 19/2007. (IX.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

3.) A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek kérdése 

van, tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 

 

 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú rendelet 

módosításáról szóló rendeletet 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a képviselő-

testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 9/2012.(III. 23.) számú rendelet: 

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú rendelet 

módosításáról szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 3. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

4.) Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelettervezet 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye 

fel. 

 

Dr. Gergely István: kérdezi, hogy ezek a rendeletek visszavonásra kerülnek-e. 

RENDELET 

RENDELET 
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Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy a rendeletek hatályban maradnak, a hivatal el is tud járni 

ezekben az ügyekben, csak szabálysértési bírságot nem tud kivetni. A hivatal eljárása 

kötelezésre, végrehajtási bírságra továbbra is megmarad. Elmondja még, hogy lesz 

közigazgatási bírság az önkormányzatoknál, de annak a szabályai még nem teljesen 

kidolgozottak. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

(Rendeletalkotáskor 9 képviselő van jelen.) 

 

 

 

Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendeletet 9 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az 10/2012.(III. 23.) számú rendelet: 

 

Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet. 

 

(A rendeletet a 4. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

 

 

 

5.) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézmény alapító okiratának módosítása és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: TSZVSZ alapító okirat 

 

HATÁROZAT:    

26/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tárnoki 

Szociális és Védőnői Szolgálat alapító okiratát 2012. április 1. napjával a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, egyidejűleg 

elfogadja  a határozat 2. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. április 1. (MÁK megküldés) 

Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda 

Határozatról értesítés kap: 

Polgármester 

Igazgatási Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

MÁK 

irattár 

 

RENDELET 
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6.) Támogatási szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a 

költségvetésben 400.000 Ft támogatást biztosított a testület a rendőrség számára a gépjármű 

üzemeltetéséhez. Elmondja, hogy a bizottsági üléseken számos javaslat érkezett a rendőrséggel 

kapcsolatban, de felhívja rá a figyelmet, hogy a testületnek nincs beleszólása a rendőrség 

munkájába, feladatainak ellátásába, a testület nem lát el szolgálat-vezénylést. Hozzáteszi, hogy 

dönthet a testület túlmunka fizetéséről, amiben megkérhetik a rendőrséget, hogy egy 

rendezvényen, egy adott helyszínen végezzenek járőrszolgálatot, azonban onnan is 

elvezényelhetik a járőrt. Elmondja még, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült, hogy 

átadhatnák a gépjárművet a rendőrség tulajdonában. 

 

Halas Gábor: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatban felkérte a Polgármestert ez 

ügyben a tárgyalások megkezdésére. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: támogatási szerződés - rendőrség 

 

HATÁROZAT:    

27/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

7.) Támogatási szerződés megkötése a Rákóczi Szövetséggel 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: köszönti Ősi Barnabást a Rákóczi Szövetség képviselőjét. Kéri, 

hogy röviden tájékoztassa a testületet a szövetség tevékenységéről. 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal kötendő – határozat melléklete szerint támogatási 

szerződést – jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

Határozat végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

Polgármester 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  

Gazdasági és Pénzügyi Iroda  

Irattár  
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Ősi Barnabás: kiosztja a Rákóczi Szövetség újságját, a Rákóczi Hírvivőt. Elmondja, hogy a 

Rákóczi Szövetség 1989 óta foglalkozik a határon túli magyarokkal, elsősorban azért, hogy 

identitásukat megerősítsék, és az anyaországi magyarokkal a kapcsolatot megőrizzék. A 

Szövetség fő tevékenysége a felvidéki beiratkozási program. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 

asszimiláció itt a legerősebb, a vegyes házasságoknál, általában a szlovák identitás győz. Itt 

fontos szerepet játszik, hogy milyen iskolába jár a gyermek. A Rákóczi Szövetség azt a célt 

tűzte ki, hogy azokat a családokat, akik magyar iskolába íratják a gyerekeiket, az első évben 

10.000 Ft ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj személyesen kerül átadásra, ünnepélyes keretek 

között. Amennyiben a testület támogatja a szerződés megkötését, akkor kéri, hogy az átadásbon 

vegyenek részt. Elmondja még, hogy lehetősége van a testületnek kijelölni, hogy melyik 

település magyar anyanyelvű iskoláját kívánja támogatni. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy amennyiben mód van rá, 

a szlovákiai testvérvárosi, csallóköztárnoki gyermekeket támogassák ebből az összegből. 

Hozzáteszi, hogy a támogatási összeget az általános tartalékkeret terhére biztosítaná a testület. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.) 

Tárgy: támogatási szerződés – Rákóczi Szövetség 

 

HATÁROZAT:    

28/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

 

 

8.) Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

létrehozására 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ezt a napirendi pontot leveszi napirendről. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy a szerződés-tervezet tartalmával nem értettek egyet, ezért javaslataikat 

eljuttatták Érd önkormányzatának, és átdolgozásra kerül majd a szerződés-tervezet. 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi 

Szövetséggel   (1021 Budapest, Garas u. 12.) kötendő – határozat melléklete 

szerint támogatási szerződést – jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. A megállapodásban jóváhagyott összeget az 

általános tartalékkeret terhére biztosítja a képviselő-testület. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. március 30. 

Határozat végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

Polgármester 

Rákóczi Szövetség elnöke 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda  

Irattár  
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9.) Igazgatási szünet elrendelése 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: előadja az előterjesztést. 

 

Bökönyi Endre: hosszúnak tartja az egy hónapos igazgatási szünetet. Ráadásul így kötelezően 

több mint 20 napot ki kell adni a munkáltatónak. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy ez alatt az időszak alatt lehet megoldani a 

szabadságolásokat. Elmondja még, hogy aki halaszthatatlan üggyel a hivatalhoz fordult, az 

mind elintézésre került. 

 

Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy ami kötelezően ellátandó ebben az időszakban az a halotti 

anyakönyv kiadása, mert az nem tűr halasztást, valamint a lakcímnyilvántartó is működik. 

Hozzáteszi, hogy a kormányhivatal is bezár, így pl. az építéshatósági engedélyt be lehet 

nyújtani, de nincs szakhatóság, amely eljárna az ügyben. Elmondja még, hogy folyamatos a 

munka a hivatalban, 2-3 hétre mennek a dolgozók szabadságra, ilyenkor nem tudják kivenni, 

amikor folyamatos ügyfélfogadás van. Hozzáteszi, hogy az ügyfélfogadáson felül a 

háttérmunkát is el kell végezni. 

 

Dr. Bánovics István: Bökönyi Endre felvetésére elmondja, hogy mostanában borzasztóan 

agresszívek az emberek, elvárják, hogy napi 24 órában rendelkezésre álljanak például a az 

egészségügyben. Ő maga egyetért az előterjesztéssel. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot 

 

Tárgy: igazgatási szünet 

 

HATÁROZAT:    

29/ 2012. (III. 22.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 igen szavazattal )    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: a 10 napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, erről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

Kmf. 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási 

szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint: 

 

- a nyári igazgatási szünet 2012. július 23-tól 2012. augusztus 20-ig 

- a téli igazgatási szünet 2012. december 24-től 2013. január 1-ig 
 

A határozatról értesítést kap: 

Polgármester 

Jegyző, 

Irodavezetők (minden munkavállaló) 

intézményvezetők 

 


