
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

 

3-6/2008./NY.

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. június 3-án tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19.00 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Jankovits Ferencné polgármester, 

Buga Viktor,

Molnárné Boros Katalin,

Németh Imre,

Ifj. Takács Béla testületi tagok.

Az ülésről távolmaradt: 

Erdélyi József testületi tag.

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika körjegyző,

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Köszönti a település új jegyzőjét, dr. 
Molnár Erikát. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti 
Község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra 
bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

 

Napirend:

 

1. Pályázat benyújtása az orvosi rendelő felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

4. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 



  5. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
      Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

6. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2007. évi munkájáról.
Előterjesztő: Laffer Krisztiánné családgondozó 

 

7. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

8. Falunap.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

Zárt ülési napirend: 

 

9. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása az orvosi rendelő felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
 

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  lehetőség  van  az  orvosi  rendelő  felújítására  pályázatot 
benyújtani.  A költségvetési  rendeletben  erre  vonatkozóan  különített  el  a  testület  önrészt,  de  a 
beruházás  költsége  19.422.000,-  Ft-ra  jött  ki,  így  az  önrész  összege:  1.942.200,-  Ft.  Erre 
vonatkozóan a költségvetési rendeletet is módosítani kell,  ha a testület úgy dönt, hogy beadja a 
pályázatot.  A pályázat  benyújtási  határideje  2008.  június  9.  Javasolja  a  pályázat  benyújtását. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
35/2008.(VI.3.)  határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy benyújtja a Nyugat-Dunántúli   Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  „Egészségügyi  szolgáltatások  fejlesztése/Kistérségi  járó  beteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázatot.

A pályázat célja: orvosi rendelő felújítására. 

A fejlesztés megvalósulási helye: Tárnokréti, Fő utca 5. hrsz. 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

       Megnevezés                                      2008- ban (ÁFÁ-val)
Saját forrás                                                    1.942.200.- Ft
Támogatásból igényel összeg                     17.479.800.- Ft
Összesen                                                     19.422.000.- Ft



A Képviselő-testület  a  2008.  évi  saját  forrás  összegét  az  Önkormányzat  2008.  évi 
költségvetéséről szóló 5/2008.(VI.4.) rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Jankovits Ferencné

Határidő: 2008. június 9.

2. napirendi pont: Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban 10 % önrésszel 
számoltak, mivel elkerülte a figyelmét, hogy nem vonhatók össze a hátrányos helyzet miatt, illetve 
az ÖNHIKI miatt adott kedvezmények. Így sajnos 20 % önrésszel kell számolni, ami 1.280.000,- 
Ft-ot jelent. Hiánypótlásban jelezték ezt az önkormányzatnak. 

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy mi lett tervezve.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  felújítás,  valamint  hűtő  és  mosdó.  Elmondja,  hogy 
mozgáskorlátozotti mosdó is ki lesz alakítva, ha nyer az önkormányzat a pályázaton. Javasolja a 
magasabb önrésszel is a pályázat benyújtását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
36/2008.(VI.3.) határozata

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési  Tanács által  meghirdetett  NYD-HÖF-CÉDE pályázati  alapra a  ravatalozó 
felújítására benyújtott pályázatára vonatkozó 32/2008.(IV.9.) határozatát a következők 
szerint módosítja:

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés                                      2008- ban (ÁFÁ-val)
Saját forrás                                                    1.280.000.- Ft
Támogatásból igényel összeg                        5.120.000.- Ft
Összesen                                                        6.400.000.- Ft

A Képviselő-testület  a  2008.  évi  saját  forrás  összegét  az  Önkormányzat  2008.  évi 
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás benyújtására.

Felelős: Jankovits Ferencné

Határidő: azonnal

 

3. napirendi pont: Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az észrevétel írásban mellékelve.)

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a törvényességi észrevételt. 



Jankovits Ferencné: javasolja az észrevételben foglaltak tudomásul vételét, és a következő napirendi 
pontban a rendelt módosítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

     Tárnokréti Község Képviselő-testületének
37/2008.(VI.3.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletre 
tett  törvényességi  észrevételt  megtárgyalta.  A  Képviselő-testület  az  észrevételben  foglaltakat 
elfogadja, és dönt arról, hogy annak megfelelően a rendeletet módosítja.

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester

Határidő: azonnal

 

4. napirendi pont: 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Javasolja, hogy új rendeletet alkosson a testület a 
törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelően.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

 

Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  5/2008.(VI.4.)  rendelete  az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről. 
(A rendelet írásban mellékelve.)

 

5. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits Ferencné: ismerteti az értékelést. Szavazásra bocsátja az értékelés elfogadását.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
38/2008.(VI.3.) határozata

 

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatairól szóló értékelést az előterjesztett tartalommal elfogadja.



A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  értékelést  a  Megyei 
Gyámhivatal részére küldje meg.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester

Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2007. évi munkájáról.
       Előterjesztő: Laffer Krisztiánné családgondozó
      (Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Laffer Krisztiánné sajnos nem tud részt venni az ülésen.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a Családsegítő szolgálat munkatársai szoktak-e a gyerekeknek 
programokat szervezni.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy igen, szoktak egyszer-kétszer, pl. falunapon is. Az a gond, hogy 
általában a rendezvények hétvégén vannak, és ezek a dolgozók is családanyák.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
39/2008.(VI.3.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat 2007. évi munkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

 

7. napirendi pont: Első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

 Jankovits Ferencné: elmondja, hogy már korábbi ülésen is felmerült az első lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló rendelet felülvizsgálatának szükségessége. A jegyzőnő 
készített egy rendelettervezetet.

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy mivel  a  testület  csak  most  kapta  meg  a  tervezetet,  ha  úgy 
gondolják, lehet róla dönteni a következő ülésen is.

Németh  Imre:  véleménye szerint  döntsenek róla  most,  ha azok szerepelnek benne,  amiket  már 
korábban megbeszéltek.

 

Jankovits  Ferencné:  ismerteti  a  rendelettervezetet.  Elmondja,  hogy  azért  is  tervezték  a 
felülvizsgálatot,  mert  kevés a  támogatási  összeg,  ugyanakkor az önkormányzatnak is  szűkös az 
anyagi helyzete, így meggondolandó, hogy mire költ. Javasolja, hogy ebben az évben – mivel nincs 
elkülönített  pénzkeret a költségvetésben – maradjon az 50.000,-  Ft,  és a következő évben majd 
lehetne módosítani az összeget, pl. 100.000,- Ft-ra.

 

Németh Imre: egyetért a javaslattal, legyen 50.000,- Ft a támogatási összeg.

 

Ifj. Takács Béla: úgy emlékszik, hogy volt letelepedési támogatás is a településen. 



Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  ez  tulajdonképpen  az,  lakásvásárláshoz  és  lakásépítéshez 
adható. A jelenleg hatályos rendeletben nem csak vissza nem térítendő támogatás szerepel, hanem 
köcsöntámogatás is. 

Buga  Viktor:  elmondja,  hogy  ő  kétszer  is  kapott  támogatást,  egyszer  letelepedési  támogatást, 
egyszer pedig az építéshez.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ő ilyen rendelkezést nem talált a rendeletben, de után fog nézni.

Ifj.  Takács  Béla:  úgy gondolja,  hogy a  letelepedéshez  is  kellene  valamilyen  külön  támogatást 
nyújtani, azért hogy itt maradjanak a községben. Miért kizáró ok az, ha valaki örökölt pl. egy lakást, 
aminek 50%-ban tulajdonosa.

Németh Imre: úgy gondolja, hogy akinek van lakástulajdona, az nem szorul rá a támogatásra. Aki jó 
körülmények között van, azt nem kell támogatni. 

Ifj. Takács Béla: úgy gondolja, hogy a támogatással ösztönözni lehetne, hogy itt telepedjenek le.

Németh Imre: nem gondolja, hogy ezzel az 50.000,- Ft-tal ide lehetne csábítani embereket, ez nem 
akkora összeg. Viszont úgy gondolja,  ha valaki letelepedik, és szüksége van támogatásra, akkor 
korhatárt  ne  szabjon  meg az  önkormányzat,  de ha  van már  tulajdona,  azt  nem kell  támogatni. 
Javasolja a következő ülésen tárgyalni a rendeletet.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a jegyzőnővel utánanéznek a kölcsöntámogatás lehetőségének, 
valamint a letelepedési támogatásnak, és akkor a következő ülésre előterjeszti a rendeletet újra.

 

8. napirendi pont: Falunap.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falunapok támogatására vonatkozó pályázat még nem jelent 
meg. Kérdezi, hogy ennek ellenére június 28-án megrendezzék-e a falunapot, vagy ha lesz pályázat, 
és azon nyer az önkormányzat, akkor rendezzenek egy nagyobb falunapot.

 

Buga Viktor: úgy gondolja, hogy rendezzék meg június 28-án a falunapot, a pályázati pénz pedig 
később is jól jöhet.

 

Jankovits Ferencné: véleménye szerint tartsanak meg most egy szerényebb falunapot, ha pedig nyer 
az önkormányzat a pályázaton, akkor tart még egy rendezvényt.

 

Molnárné Boros Katalin: véleménye szerint valamit kellene rendezni.

 

Németh Imre: véleménye szerint, ha nincs is pályázat, legyen most egy falunap szerényebb keretek 
között.

 

Buga  Viktor:  úgy  gondolja,  ha  nyer  az  önkormányzat  a  pályázaton,  akkor  lehetne  egy 
nyárbúcsúztatót szervezni.

 

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy a  vízifoci  és  az  ugrálóvár  120.000,-  Ft-ba  kerül  együtt.  a 
Tűzoltó Egyesület vállalta, hogy tart egy bemutatót. A Tűzoltó Egyesülettel kapcsolatban elmondja, 



hogy a tűzoltóparancsnok lemondott, az egyesület újjászerveződik, új tagok is szeretnének belépni. 
Javasolja a falunap megrendezését. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
40/2008.(VI.3.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2008. június 28-án falunapot 
szervez. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  programok  szervezéséről 
gondoskodjon.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester

Határidő: 2008. június 28. 

 

Napirend után:
 

Jankovits  Ferencné:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  hétvégére  társadalmi  munkát  szervez  az 
illegális szeméttelep megtisztítására.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a közmunkás fűnyírásáért fizetnek-e az ingatlantulajdonosok. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy egy osztrák ingatlantulajdonosnak nyírt füvet a közmunkás, 
akivel úgy állapodtak meg, hogy a közalapítvány javára fizet egy bizonyos összeget faluszépítés 
címén.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a hétvégi lakodalomra ingyen kapták-e meg a kultúrházat.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ingyen adta használatba az épületet, illetve egy kis falunapi 
támogatásért cserébe.

Ifj.  Takács  Béla:  véleménye  szerint  mindenkinek  ingyen  kellene  rendelkezésre  bocsátani  az 
épületet, hiszen ez a falué.

Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy nem lehet mindenkinek ingyen rendelékezésre bocsátani, 
hiszen ennek az épületnek vannak költségei.

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19 óra 45 perckor bezárja. 

A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv 
készült.

 

Kmf.

 

 

                    Jankovits Ferencné                                         dr. Molnár Erika

                        polgármester                                                     jegyző


