Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-2/2009./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. március 31-én tartott nyilvános
üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1830 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 jegyző
A lakosság részéről:
1 fő érdeklődő
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi 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 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2008. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
3. 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
5. Cakóháza község rendezési terve készítésének véleményezése.

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
6. Acsalag, Maglóca, Földsziget községek közoktatási társulásokhoz történő csatlakozási
kérelme.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
Buga Viktor: megkérdezi, hogy mi az a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a
képviselő-testület a helyi rendeletében meghatározott feltételek megléte esetén a jogosulatlanul
felvett ellátás megtérítését elengedheti, vagy az összeget csökkentheti.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a polgármesteri hatáskörben lévő ügyek eddig is
polgármesteri hatáskörben voltak.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendeletben is azok a juttatások
szerepelnek polgármesteri hatáskörben, mint a mostani javaslatban.
Németh Imre: megkérdezi, hogy a támogatásokat ki finanszírozza.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy vannak olyan juttatások, melyek 90-95 %-át az állam
megtéríti, vannak viszont olyanok, pl. a születési támogatás, melyet 100 %-ban az
önkormányzatnak kell finanszíroznia. Utóbbiak azok, melyeket az önkormányzat a kötelező
juttatásokon felül határoz meg.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes
szociális ellátásokról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
2. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2008. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Erdélyi József: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Falugondnoki Szövetségtől kapott
egy oklevelet.
Németh Imre: megkérdezi, hogy a Falugondnoki Szolgálat működésével kapcsolatban érkezett-e
észrevétel. Bár úgy gondolja, hogy mindenkinek úgysem lehet teljesen megfelelni.

3
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy írásbeli észrevétel nem érkezett, sem panasz, sem dicséret.
A lakosság meg van elégedve a falugondnok munkájával. Véleménye szerint jól működik a
falugondnoki szolgálat. Elmondja, hogy igyekeznek összehangolni az ügyeket, egyszerre több
embert szállítanak, de van, amikor időpontra kell valakit vinni. Elmondja, hogy állami
támogatásként a falugondnoki szolgálat működéséhez évi 2,2 millió Ft-ot kap az önkormányzat.
Ezt még ki kell egészíteni, mert közel 3 millió Ft a költség. A költségek a következőkből állnak
össze: falugondnok bére, üzemanyag, gépkocsi-karbantartás.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
10/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.
3. napirendi pont: 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a szociális törvény módosítása kötelezővé teszi a
önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás terv készítését, melyet a Munkaügyi Központtal is
véleményeztetni kell. A tervezetet elküldte a Munkaügyi Központnak, de még nem érkezett meg
a véleményük. Elmondja, hogy a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók után
csak akkor kapja meg az önkormányzat az állami támogatást, ha rendelkezik közfoglalkoztatási
tervvel. Ebben az esetben egyébként az állam a foglalkoztatott személy munkabérének 95 %-át
megtéríti az önkormányzatnak.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási tervet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
11/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet az
előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervet a Magyar Államkincstár
részére küldje meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti a közbeszerzési tervet. Elmondja, hogy minden évben április 15-ig
közbeszerzési tervet kell készíteni, ami természetesen év közben módosítható. Új szabály, hogy
a tervet a település honlapján, illetve a helyben szokásos módon is közzé lehet tenni.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a csatornázás mennyire van előkészítve.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ugyanúgy áll az önkormányzat, mint tavaly. Addig nem
érdemes foglalkozni vele, amíg nem lesz pályázati kiírás.
Buga Viktor: elmondja, hogy a terveken mindenképpen változtatni kell, hiszen az önkormányzat
eladott egy telket, ahova korábban a szennyvíztisztítót tervezte.
Ifj. Takács Béla: egyéni tisztítókat javasol, ahogy már a korábbi testületi ülésen is elmondta.
Megkérdezi, hogy van-e lehetőség ilyen típusú szennyvíztisztításra pályázni. Egy saját tisztító
kb. 500-600 ezer forintba kerülne.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint, amikor meglesz a pályázati kiírás, akkor döntse el a
testület, hogy milyen tisztítót szeretne.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
12/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési
tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervnek az önkormányzat
honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Cakóháza község rendezési terve készítésének véleményezése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint kifogást nem emel az
önkormányzat, és a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
13/2009.(III.31.) határozata
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Tárnokréti Község Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Cakóháza Község
rendezési terve Tárnokréti Önkormányzat érdekeit nem sérti, a tervvel kapcsolatban
kifogást nem emel.
A képviselő-testület a véleményezési eljárás további
szakaszában nem kíván részt venni.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Cakóháza Község
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Acsalag, Maglóca, Földsziget községek közoktatási társulásokhoz történő
csatlakozási kérelme.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglóca Község Önkormányzata, Acsalag Község
Önkormányzata, valamint Földsziget vonatkozásában Csorna Város Önkormányzata csatlakozni
kíván a Bősárkány székhellyel működő óvodai feladatokat ellátó társuláshoz 2009. augusztus 1jétől. Acsalag Község Önkormányzata csatlakozni kíván az iskolai feladatokat ellátó társuláshoz
is, de csak 2010. augusztus 1-jétől. A társuláshoz történő csatlakozáshoz – a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1)
bekezdése szerint – a társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulása szükséges.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a társuláshoz történő csatlakozási kérelmeket.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
14/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Maglóca Község
Önkormányzata, Acsalag Község Önkormányzata, valamint Földsziget
vonatkozásában Csorna Város Önkormányzata csatlakozzon a Bősárkány
székhellyel működő óvodai feladatokat ellátó társuláshoz 2009. augusztus 1-jétől.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Acsalag Község Önkormányzata
csatlakozzon a Bősárkány székhellyel működő általános iskolai feladatokat ellátó
társuláshoz 2010. augusztus 1-jétől.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány
Nagyközség Önkormányzatát értesítse, valamint a társulási megállapodásokat írja
alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy kért ajánlatot sárrázóra. 300.000,- Ft a minimális költség.
Ez azt jelentené, hogy 20 m hosszan 30 cm mélységben kiszednék a földet, és abba tennének
köveket. A gazdákat is be kellene vonni, de nem tudják.
Ifj.Takács Béla: véleménye szerint a gazdáknak is hozzá kellene járulni a sárrázó megépítésének
költségeihez.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az utak használatát megadóztatni nem lehet, úthasználati díjat
sem lehet szedni.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint akkor az utak karbantartására kellene díjat szedni.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az utak fenntartása az önkormányzat feladata.
Ifj.Takács Béla: javasolja, hogy a testület alkosson rendeletet arról, hogy a temető 50 m-es
körzetében ne lehessen szerves trágyát elhelyezni. Javasol bírságot is kiszabni a rendelkezést
megszegőknek, 20.000,- Ft összegben. Véleménye szerint áldatlan állapot, hogy a temető mellé
rakják le a trágyát. Ez felháborító.
Erdélyi József: elmondja, hogy az is borzasztó, hogy mindig a legnagyobb sárban hordják a fát,
és felhordják a sarat az utakra.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint hozni kell egy rendeletet, és aki felhordja a sarat, azt meg
kell büntetni.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy üljenek össze a gazdákkal, és próbáljanak meg beszélni
velük.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a trágyaelhelyezésnek vannak törvényi szabályai, de
utánanéz, hogy lehet-e valamit tenni.
Jankovits Ferencné: nem osztja Ifj. Takács Béla azon véleményét, hogy a gazdák járuljanak
hozzá az utak fenntartásához, mert ez önkormányzati feladat, az önkormányzat érdeke, hogy
megóvja az utakat. Amennyiben az önkormányzatnak nincs erre pénze, de a gazdák közlekedni
akarnak, akkor oldják meg, csinálják meg az utakat.
Erdélyi József: egyetért azzal, hogy az önkormányzat csináltassa meg a sárrázót.
Ifj. Takács Béla: egyetért azzal, hogy csinálja meg az önkormányzat, de véleménye szerint ne
100 %-ban finanszírozza, hanem próbálja bevonni a használókat.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint az önkormányzat csináltassa meg a sárrázót, a gazdák
pedig csináljanak valamit az út további részével. A grédert megkaphatják, de az üzemanyagot
nekik kell állni.
Németh Imre: véleménye szerint, ha a sárrázót az önkormányzat tudja finanszírozni, belefér a
költségvetésbe, akkor meg kellene csinálni, függetlenül attól, hogy a gazdákat be tudják-e vonni
vagy sem. A gazdák pedig inkább az út többi részét tegyék rendbe.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a mázsaházzal kapcsolatban utánanézett
mérleghitelesítésnek. Ismerteti a jogszabályban meghatározott hitelesítési díjakat.
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Jankovits Ferencné: véleménye szerint felesleges pénzkidobás kb. 60.000,- Ft-ért hitelesíteni a
mérleget, mert megnézte, és jól mér.
Erdélyi József: véleménye szerint, ha az önkormányzat rendbe teszi a mázsaházat, akkor utána
díjat kellene szedni a használatért.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint tegyék rendbe azok a mázsaházat, akik használják.
Társadalmi munkában megcsinálhatnák.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint rendbe tehetné az önkormányzat, s utána szedjen a
használatért díjat. Felajánl egy ajtót és egy ablakot.
Németh Imre: véleménye szerint mivel önkormányzati tulajdon, valamilyen szinten értéket
képvisel, kellene vele valamit kezdeni.
Erdélyi József: támogatja a rendbetételt, és javasol díjat szedni a használatért.
Németh Imre: véleménye szerint fel kellene mérni, hogy miket kellene csinálni a mázsaházon,
és utána kellene rá visszatérni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat építse meg a
sárrázót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
15/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a temető melletti – a Fő
utcára bevezető – földút kezdetis szakaszára sárrázót épít.
A beruházás költsége 300.000,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Ifj. Takács Béla: támogatja a sárrázó építését, de a gazdák bevonásával.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az apák napját a falunappal együtt javasolja megrendezni,
mivel május 9-e nem jó Markotabödögének, valamint volt egy pályázati lehetőség, melyben
falunapokra illetve egyéb rendezvényekre lehetett pályázni. A pályázatnál előnyt jelent, ha több
település összefogásával valósul meg a rendezvény, ezért gondolta, hogy akkor egy időpontban
kellene tartani a két rendezvényt. Amennyiben a testület úgy gondolja, hogy ez így nem jó, lehet
külön is megrendezni a falunapot és apák napját.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a mozgókönyvtári támogatásból vegyenek polcokat a
könyvtárba, valamint egy elektronikus nyilvántartó programot a könyveknek. A polcok kb.
100.000,- Ft-ba kerülnének. A program 150.000,- Ft, de lehetséges, hogy 100.000,- Ft-ból is
meglenne. Mozgókönyvtári támogatást összesen 860.000,- Ft-ot kap az önkormányzat, ennek

egy részéből kötelező könyveket vásárolni.
Németh Imre: egyetért a javaslattal.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
16/2009.(III.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a mozgókönyvtári
támogatásból polcokat vásárol a könyvtárba, valamint egy könyvtári nyilvántartó
programot.
A képviselő-testület a polcok vásárlására és a könyvtári nyilvántartó programra
200.000,- Ft-ot biztosít a költségvetésében a mozgókönyvtári normatívából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2000 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

