
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

 

3-7/2008./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. július 15-én 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, 

Erdélyi József, 

Molnárné Boros Katalin, 

Németh Imre, 

Ifj. Takács Béla testületi tagok. 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika körjegyző, 

 

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 6 tagjából 6 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. Eötvös József Általános Iskola megszüntetése, közoktatási intézményi társulási 

megállapodás módosítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester  

 

2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester  

 

3. Első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester  

 

4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kérelme. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester  

 

Zárt ülési napirend:  

 

5. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester  
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Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Eötvös József Általános Iskola megszüntetése, közoktatási intézményi 

társulási megállapodás módosítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

  

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 

42/2008.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Eötvös József 

Általános Iskola (9167. Bősárkány, Petőfi u. 49-51.) megszüntető okiratát az 

előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az augusztus 1-jével létrehozandó Eötvös 

József Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának üzemeltetésére 

vonatkozó társulási megállapodás-tervezetet az előterjesztett tartalommal 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány 

Nagyközség Polgármesterét értesítse, valamint a társulási megállapodást az ÁMK 

létrehozását és a társult települések döntését követően írja alá. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2008. július 31. 

 

2. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy összegyűjtötte azokat a 

rendeleteket, melyeket már hatályon kívül lehet helyezni. Javasolja a rendeletek hatályon 

kívül helyezését.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 6/2008.(VII.16.) rendelete egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.  

(A rendelet írásban mellékelve.) 
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3. napirendi pont: Első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen volt 

szó arról, hogy esetleg kölcsönt is nyújthatna az önkormányzat. Kiegészítette a 

rendelettervezetet a kamatmentes kölcsönre vonatkozó szabályokkal. 

 

Jankovits Ferencné: véleménye szerint az önkormányzatnak kevés pénze van, lassan a 

kötelező feladatokat sem tudja ellátni, ezért kamatmentes kölcsönt nem javasolja. Vannak 

pénzintézetek, amelyek kölcsönökkel foglalkoznak. 

 

Németh Imre: véleménye szerint a rendeletben maradhat, aztán majd ha lesz pénze az 

önkormányzatnak, akkor eldönti, hogy ad kölcsönt vagy nem. 

 

Erdélyi József: nem javasolja támogatásként a kamatmentes kölcsönt. 

 

Molnárné Boros Katalin: nem javasolja a kamatmentes kölcsönt. 

 

Németh Imre: véleménye szerint, akkor maradjon az egyszeri 50.000,- Ft összegű támogatás. 

 

Erdélyi József: úgy gondolja, hogy ez nagyon kevés. 10 évvel ez előtt is 50.000,- Ft volt a 

támogatás. Mire elég ez manapság? 

 

Németh Imre: javasolja 100.000,- Ft-ra emelni a támogatás összegét. 

 

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint az idei évben maradjon a régi rendszer, mivel a 

költségvetésben sincs erre a célra tervezve. A következő évben pedig majd át lehet dolgozni. 

A kamatmentes kölcsön ne kerüljön bele a rendeletbe. Egyelőre maradjon a vissza nem 

térítendő támogatás. 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a korábbi ülésen felmerült a családalapítási támogatás 

nyújtásának lehetősége. A korábban hatályos szociális törvényben szerepelt egy ilyen juttatás, 

melynek összege házasulónként 50.000,- Ft volt. Feltétele volt, hogy legalább egy éve 

Tárnokrétiben lakjon a kérelmező, valamint vállalni kellett, hogy még 5 évig a községben 

laknak. Véleménye szerint ezeket a feltételeket abban az esetben, ha szociális alapon nyújtja a 

támogatást az önkormányzat, nem lehet kikötni. Esetleg egy külön rendeletet lehetne alkotni, 

és nem a szociális rendeletben szerepeltetni ezt a juttatást. Abban az esetben feltételként 

előírható a helyben lakás. Ezeknek a lehetőségeknek a következő testületi ülésre utánanéz, és 

előkészíti a rendeletet.  

 

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a letelepedési támogatást mindenképpen adni kellene, ez 

egy gesztusértékű dolog. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja, hogy ha lesz családalapítási támogatás, akkor azt a 

házasságkötéstől számított maximum 3 hónapon belül lehessen kérni. 

 

Németh Imre: úgy gondolja, hogy a költségvetésbe viszont be kell tervezni. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet az előterjesztéshez képest azzal a 

módosítással, hogy a 3. § (1) bekezdés a) pontját javasolja kivenni, ezzel összefüggésben a 6. 

§ (2)-(4) bekezdését és 7. § (2) bekezdését javasolja kivenni. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 7/2008.(VII.16.) rendelete első 

lakáshoz jutás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásáról.  

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kérelme. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 

43/2008.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009 és 2010-re 

esedékes rendes tagdíjat (a két évre) összesen, azaz 8.720,- Forint összeget a 

TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. 

kiemelt terület „A helyi és regionális, valamint központi hatóságok / 

önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése 

beleértve információ-technológiai eszközök használatát” című célterületére, 

„Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-

2010” című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a 

tagdíj-fizetéssel azonos módon történik.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről a TÖOSZ-t 

értesítse. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Jankovits Ferencné: tájékoztatja a testületet, hogy a rendezési tervre benyújtott pályázaton 

1.722.000,- Ft-ot nyert az önkormányzat, de a ravatalozó felújítására sajnos nem nyert. 

 

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a ravatalozónál kisebb javításokra van-e lehetőség. 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy igen, kisebb karbantartási munkákat végeznek a 

ravatalozóban. 

 

Ifj. Takács Béla: úgy gondolja, hogy a temető fűnyírása nem megfelelő, nagy a gaz. 

 

Jankovits Ferencné: véleménye szerint a temető gondozott, a sírok között akkor vágják a 

füvet, ha máshol már végeztek. 
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Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a sírok között a hozzátartozók feladata a gaz írtása. 

 

Ifj. Takács Béla: felveti, hogy társadalmi munkában rendbe lehetne tenni a temetőt. 

 

Jankovits Ferencné: megkéri a képviselő urat, hogy szervezze meg a társadalmi munkát. 

 

Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy ő csak felvetette a lehetőséget, de ideje nincs, hogy ezt 

megszervezze. 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a temető 90 %-a rendezett. 

 

Erdélyi József: egyetért a polgármester asszonnyal. Elmondja, hogy járt más településeken 

temetőben, és azok nem olyan rendezettek, mint a tárnokréti temető. 

 

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 


