Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2012. április 2.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 2-án 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

Távolmaradók:

dr. Bánovics István
Zombori Ferenc

polgármester
alpolgármester

Később érkezett:

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

Jelen vannak:

Diósi Zsuzsanna
Pajter-Szivák Zsuzsa

Vendégek:

-

Jegyző
Aljegyző

Pénzügyi Irodavezető
Jegyzőkönyvvezető
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fővel
határozatképes a testület. Elmondja, hogy két képviselő, Dr. Bánovics István és Zombori
Ferenc jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, így igazoltan vannak távol. Szavazásra
bocsátja a kiküldött napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása

HATÁROZAT:
31/ 2012. (IV. 2.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
NAPIREND
1.) Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(7 igen szavazattal )

Szolnoki Gábor polgármester: a napirend tárgyalása előtt bemutatja a képviselő-testületnek az új
Pénzügyi Irodavezetőt Diósi Zsuzsannát. Elmondja még, hogy a hétvégi Krvatacska jó
hangulatban telt, Katalin jól helytállt a rendezvény megszervezésében.

1.) Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza)
Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy Érddel több
alkalommal egyeztettek a megállapodás kapcsán, és Tárnok jelzésit és kifogásait többségében
elfogadták. Elmondja, hogy álláspontjuk az, hogy anyagi terhet csak a munkaszervezet
felállításának költségeiben vállalna Tárnok, amely munkaszervezet megrendeli a
megvalósíthatósági tanulmányt és elkészíti a pályázati anyagot. A tanulmány költségeibe sem fizet
Tárnok, mert a munkaszervezet feladata, hogy sikerdíjas megállapodást kössön. A pályázatba való
belépés előtt még dönthetnek, hogy csatlakoznak-e a társuláshoz.
Dr. Simon Mária: kiegészíti, hogy 600.000 Ft-tal kellene hozzájárulnia Tárnoknak a működési
költségekhez, a munkaszervezet feladatait az érdi hivatal fogja ellátni. Elmondja még, hogy addig
ki lehet szállni minden kötöttség nélkül, amíg a pályázat benyújtásra nem kerül. Addig is tisztázni
kell a vagyoni hozzájárulás mértékét és pontosítani kell a megállapodást, de a jelenlegi
megállapodás ezekkel a feltételekkel aláírható. Hozzáteszi, hogy az új hulladékgazdálkodási
törvény tervezetét meg lehet tekinteni, de hogy ebből mi kerül elfogadásra és mi nem az még
kérdéses.
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Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy várhatóan komoly illetékkel fogják súlytani a
kommunális hulladékot, kivéve, a szelektíven gyűjtött részét.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy a terv szerint hulladéklerakót és szelektáló telepet
csak többségi tulajdonú önkormányzati vagy állami Gt üzemeltethet január 1-jétől. Ez azt jelenti,
hogy más cégnek csak kisebbségi tulajdona lehet ezekben a telepekben. Az is benne van a
jogszabályban, hogy ennek az üzemeltetési és menedzsment költségét át kell hárítani a lakosságra.
Azért nem mindegy, hogy milyen rendszerben lesz megoldva a hulladékkezelés, mert saját
tulajdonú Gt-ben kisebb az az összeg, amit át kell hárítani a lakosságra.
Radics Ernő: tájékoztatásul elmondja, hogy az FKF részéről nem érkezett válasz az
újratárgyalással kapcsolatos levelére.
Dr. Gergely István: szerint a legfontosabb, hogy mennyibe fog kerülni a lakosságnak. Véleménye
szerint kellett volna erről egy hatástanulmány a döntés előtt, és az is meggondolandó lenne, hogy
inkább a fővárossal alkossanak társulást. Ha jól értelmezi, ez a döntés 10 millió Ft-tal terheli meg
a település költségvetését.
Szolnoki Gábor polgármester: újra elmagyarázza, hogy 5 millió Ft egyszeri költsége van a
szervezet felállításának, ahhoz kellene Tárnoknak 600.000 Ft-tal hozzájárulnia. A
megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy azt rendelik most meg,
addig nem hoz végleges döntést a testület, amíg ez el nem készül. A főváros pedig nem válaszol a
neki küldött megkeresésekre, de záros határidőn belül döntenie kell a testületnek a kérdésben.
Klemné Zabó Ágnes: kérdezi, hogy mikorra készül el a megvalósíthatósági tanulmány.
Dr. Simon Mária: válasza, hogy május végéig kell beadni a pályázatot. Elmondja még, hogy a
részletes megvalósíthatósági tanulmányban a díjtételeket is szerepeltetni kell, ezért ragaszkodtak
hozzá, hogy ennek tudatában döntsön még egyszer a testület.
Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben több kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 7 képviselő van jelen.)
Tárgy: Hulladékkezelési megállapodás

HATÁROZAT:
32/ 2012. (IV. 2.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Érd és
Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodását. Felkéri a Polgármestert annak aláírására, valamint a
társulás létrehozásához szükséges további intézkedések megtételére.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a részletes megvalósíthatósági
tanulmány (RMT) elkészültét és megismerését követően, ismételten
terjessze a képviselő-testület elé a pályázatból és üzemeltetésből,
valamint a fenntartásból adódó pénzügyi kötelezettségvállalásokat,
hogy képviselő-testület ennek ismeretében döntsön a projektben való
részvételről.
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3.) Határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi a
megalakuló Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2012. évi költségvetés-tervezetét és felhatalmazza a
Polgármestert a Társulási Tanácsban a költségvetési határozat ennek
megfelelően történő megszavazására.
4.) Társulás 2012. évi működéséhez szükséges 600.000 Ft költségvetési
hozzájárulást az önkormányzat 2012. évi költségvetésének az
általános tartalék kerete terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert,
hogy fenti összeg előirányzatosításáról az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Határozatról értesítés kap:
polgármester
Társult önkormányzatok polgármesterei
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Építés-Műszaki Iroda
(7 igen szavazattal )

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

Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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