
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

 

3-8/2008./NY.

J e g y z ő k ö n y v

 

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

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1800 óra

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

 

Jankovits Ferencné polgármester, 

Buga Viktor,

Molnárné Boros Katalin,

Ifj. Takács Béla testületi tagok.

 

Az ülésről távolmaradt:

 

Erdélyi József,

Németh Imre testületi tagok

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

 

Dr. Molnár Erika jegyző,

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető,

 

Lakosság részéről jelenlévők:

 

2 fő érdeklődő

 

Jankovits  Ferencné:  köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 6 tagjából 4 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 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

 

Napirend:

 

1. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2008. első félévi helyzetéről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

4. Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosítása valamint a 
kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

6. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Napirend tárgyalása:
 

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

Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendeletmódosításra azért van szükség, 
mert voltak testületi határozatok, melyeknek pénzügyi vonzatuk is volt, valamint a központi pénzek 
változtak. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.



 

Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  8/2008.(IX.4.)  rendelete  az 
Önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2008.(VI.4.)  rendelet 
módosításáról. 
(A rendelet írásban mellékelve.)

 

2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2008. első félévi helyzetéről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(A rendelettervezet írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a tájékoztatót.   Elmondja, hogy sajnos az ÖNHIKI-pályázaton nem nyert 
az  önkormányzat,  mert  szigorodtak  a  pályázati  feltételek.  Lehetőség  volt  egy másik  pályázatot 
benyújtani az önkormányzat működőképességének fenntartására vonatkozóan, várhatóan november 
közepén bírálják el. 2,5 millió Ft-ra pályáztunk.

 

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  a  szennyvízcsatornázásra  valószínűleg  szeptemberben  lesz 
majd pályázat. Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
45/2008.(IX.3.) határozata
 

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2008.  első  félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

 

3. napirendi pont: Letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(A rendelettervezet írásban mellékelve.)

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. 

 

Erdélyi Zsolt tárnokréti lakos szót kér.

A képviselő-testület megadta a szót.

 

Erdélyi Zsolt: megkérdezi, hogy a 2. §-ban szereplő 100.000,- Ft támogatás személyenként vagy 
családonként értendő-e, valamint, hogy a visszatérítési kötelezettség akkor is fennáll-e, ha egyik fél 
költözi csak el.

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a támogatás családonként értendő. A visszatérítésnél javasolja, 



hogy ha egyik fél költözik el, akkor csak a támogatás 50%-át kelljen visszatéríteni.

 

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.  A  4.  §  (4)  bekezdés  b) pontjából  javasolja  kivenni  a 
„felhasználás célját” kitételt.

 

Ifj. Takács Béla: javasolja a 3. § (5) bekezdés b) pontjából a „belföldi” jelzőt kivenni.

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet az elhangzott módosító javaslatokkal 
együtt.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

 

Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  9/2008.(IX.4.)  rendelete  a  letelepedési 
támogatásról. 
(A rendelet írásban mellékelve.)

 

4. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosítása 
valamint a kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy januárban volt egy kistérségi társulási alapító okirat módosítás, 
februárban pedig egy társulási megállapodás módosítás, amiket a testület nem fogadott el, most ezt 
is  pótolni  kellene.  Van  továbbá  még  egy  társulási  megállapodás  módosítás,  amit  a  testület 
megkapott, valamint a közoktatási intézkedési terv, amit szintén jóvá kellene hagyni.

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
46/2008.(IX.3.) határozata
 

Tárnokréti  Község Képviselő-testülete a  Csornai  Többcélú Kistérségi  Társulás 2008. 
januári alapító okirat módosítását, februári társulási megállapodás módosítását valamint 
júniusi társulási megállapodás módosítását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  a  kistérségi  közoktatási  intézkedési  tervet  az  előterjesztett 



tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Csornai  Többcélú 
Kistérségi Társulás Elnökét értesítse.

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester

Határidő: azonnal

 

5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ismét lehetőség van a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozni. Mivel a településen az idén nincs olyan személy, akit érinthetne ez a pályázat, nem 
javasolja a csatlakozást.

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
47/2008.(IX.3.) határozata
 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához nem csatlakozik.

 

Napirend után:
 

Jankovits  Ferencné:  tájékoztatja  a  testületet  arról,  hogy a  falugazdászi  ügyfélfogadást  abban az 
esetben tudják a településeken biztosítani, ha az önkormányzat helyet valamint internet-hozzáférést 
biztosít. Elmondja, hogy Tárnokrétiben eddig is biztosította ezt az önkormányzat és a jövőben is 
vállalja.

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1835 órakor bezárja. 

 

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

Kmf.

 

                    Jankovits Ferencné                                         dr. Molnár Erika

                        polgármester                                                     jegyző


