Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-4/2009./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. május 26-án 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,
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 jegyző
Berczeli Zsanett családgondozó
A lakosság részéről:
2 fő érdeklődő
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi 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. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Csete Ildikó családgondozók
2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
3. Körjegyzőségi társulásból történő kilépés lehetőség, Lébényhez történő csatlakozási
lehetőség megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. Pályázat benyújtása ravatalozó felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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5. Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokra vonatkozó társulási megállapodás
módosítása, valamint társulás idősek nappali ellátása feladat ellátására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
6. Takó László Mosonmagyaróvár, Gyöngyös u. 8. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
7. Falunapi program megbeszélése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
8. Alapító okiratok, társulási megállapodások módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Zárt ülési napirend:
9. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Berczeli Zsanett: elmondja a képviselőknek, hogy közel egy éve dolgozik a Gyermekjóléti
Szolgálatnál. Ha van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, szívesen válaszol, a kolléganője
nevében is, aki sajnos nem tudott a mai ülésre eljönni.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló
beszámolót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló
beszámolót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
22/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok
2008. évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja.
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2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
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
23/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztett
tartalommal elfogadja.
3. napirendi pont: Körjegyzőségi társulásból történő kilépés lehetőség, Lébényhez történő
csatlakozási lehetőség megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy már korábban felmerült a gondolat, hogy Tárnokréti
Lébényhez csatlakozzon. Amennyiben ezt a lépést Tárnokréti meg szeretné tenni, június 30-ig
kell dönteni és bejelenteni. Ebben az esetben 2010. január 1-jétől változna a körjegyzőség.
Szűkebb körben már beszéltek az okokról, megkérdezi, hogy most szükséges-e beszélni róla.
Ifj. Takács Béla: kéri, hogy a polgármester asszony mondja el az okait.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy majdnem hároméves polgármesteri tevékenysége alatt már
korábban is felmerült benne a körjegyzőségváltás gondolata. Egy évvel ezelőtt, mikor
jegyzőváltás volt, mondta, hogy foglalkoznak a gondolattal, és a jegyzőváltástól teszik függővé,
hogy milyen irányban haladnak tovább. Elmondja, hogy az elmúlt év megerősítette abban, hogy
ténylegesen váltani kellene. Úgy látja, hogy a változtatás, Lébényhez történő csatlakozás a
falunak nagyobb lehetőséget adna a továbbfejlődésre. Nem túl jól indult a kapcsolat, mikor
polgármesternek választották, s véleménye szerint, ha egy kapcsolatban az egyik fél úgy érzi,
hogy nem ugyanolyan jogú, nem teljes mértékben részesül egyforma elbánásban, akkor az nem
jó kapcsolat. Egy ilyen társulásban arra van szükség, hogy mindenki úgy érezze, hogy jól jár.
Egyrészt anyagilag érezte úgy, hogy Tárnokréti nem jár túl jól ezzel a kapcsolattal. Miután
ennek hangot adott, az idei évben 10 millió Ft-tal kevesebb lett a körjegyzőség költségvetése.
Felmerül az emberben a gondolat, hogy akkor eddig megvezették ezzel.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az idei évtől egy dolgozóval kevesebb van, valamint a
nyugdíjba vonult jegyzőnek sem kell már juttatásokat kifizetni, úgyhogy javarészt ezért
csökkent nagy mértékben a körjegyzőségi költségvetés. Ezen felül a polgármester asszony
kezdeményezésére a hivatalsegéd bérének 50 %-át, valamint a hivatal épülete gázköltségének 50
%-át a bősárkányi önkormányzat költségvetésébe tették át. Nem gondolja, hogy megvezetés lett
volna, hiszen a körjegyzőség költségvetése társulási megállapodás alapján kerül összeállításra.
Jankovits Ferencné: nem szeretne ebbe személyeskedő jelleggel belemenni. Tulajdonképpen
nem is annyira anyagi oka van annak, hogy körjegyzőséget szeretne váltani, hanem sokkal
inkább az együttműködés egyéb oldala.
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Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy amiket tavaly neki a polgármester asszony elmondott, azokon
igyekeztek változtatni. Nem volt könnyű dolga, mikor idekerült, mert valóban voltak
hiányosságok, problémák, de igyekeztek ezeken javítani. Azóta azonban a polgármester asszony
nem vetette fel, hogy ezen, vagy azon változtatni kellene. Nem szeretné, ha rá lenne fogva, hogy
miatta váltanak körjegyzőséget.
Jankovits Ferencné: nem így van és ezért is mondta, hogy nem szeretne személyeskedni, de ha
megkérdezik az okát, akkor kb. 4-5 dolog volt, amit mérlegre tett, és az alapján azt javasolja,
hogy változtassanak. Kezdődött az elején, mikor a körjegyzőség két településén is új
polgármestert választottak. A mai napig a két polgármester a körjegyzőség központjában nem
került bemutatásra. Úgy néztek rájuk, mint véres kardra, mert nem volt szimpatikus a választás
eredménye. Ezen túl lehet lépni.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint ez személyes dolog.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy valóban személyes dolog, de amikor mérlegre teszi, hogy
váltani, vagy nem váltani, akkor ez is szerepet játszik. Elmondja, hogy új polgármesterként sok
dolgot nem tud az ember, és az alapvető segítséget nem kapta meg. 2 év után derült ki pl. hogy
az irodaszereket nem kell külön Tárnokrétinek megvásárolnia, mert a körjegyzőség
költségvetésében kellene lennie. Abszolút semmilyen segítséget nem kapott. Volt egy olyan fura
dolog is, hogy tudta nélkül történt pénzlevétel az önkormányzat számlájáról a körjegyzőségi
hozzájárulás megfizetéséhez. Véleménye szerint, ne a pénzügyes döntse el, hogy mikor mit lehet
kifizetni. Ezeket már mind elmondta, újat nem tud mondani.
Ifj. Takács Béla: úgy gondolja, ahhoz, hogy dönteni tudjanak, kellene valami újat mondani. Ez
nem a polgármester személyes döntése, hanem a falu ügyében kell a képviselőknek dönteni.
Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy az nem személyes ügy, hogy önhatalmúlag elutalják a
pénzt a számláról. Volt egy másik hivatalos dolog is, ami már azóta történt, hogy az új jegyzőt
kinevezték. Egy földkifüggesztési ügy volt. A keresztszülei árultak földet, a kifüggesztés
valahol elsikkadt, és irreálisan alacsony áron került eladásra a föld. Várta ezt a kifüggesztést, és
egyszer csak a földhivatal már be is jegyezte az adásvételt. A jegyző az alkalmazott mellé állt,
mikor rákérdezett, hogy kerülhetett a földkifüggesztés a földhivatalhoz, mikor Tárnokrétiben ki
se volt függesztve, talán valakit megfizettek. Ezt a jegyző kikérte magának és az alkalmazott
mellé állt.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy valószínűleg Bősárkányban lett kifüggesztve tévedésből az
ajánlat.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ez a tévedés a tulajdonosnak fél millió forintjába került.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a földhivatali bejegyzéshez kellett még egy ügyvéd által
ellenjegyzett adásvételi szerződés is, amit aláírtak.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint hivatalosan meg kellett volna nézni, mi történt.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy hiába nézte, a papíron az szerepelt, hogy ki volt függesztve,
akkor mást nem tud elképzelni, mint azt, hogy Bősárkányban került ki az ajánlat a hirdetőre.
Úgy gondolja, hogy a minimum a bizalom. Nem feltételezi egyetlen kollégájáról sem, hogy csal
vagy hazudik, különben nem dolgozna vele együtt.
Ifj. Takács Béla: úgy látja, hogy ez személyes ügy.
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Dr. Molnár Erika: elismeri, hogy hibáztak, de tanultak az esetből, azóta minden kifüggesztést az
eladónak küldenek meg, ugyanis sokszor a vevő szokta intézni a kifüggesztéseket. Az eladó
aláírását pedig nincs módjukban ellenőrizni.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy mik az érvek Lébény mellett. Anyagi szempontból hogy
járna a falu?
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy addig Lébény konkrét ajánlatot nem tud mondani, amíg
nincsenek képben, nem látják mit kell csinálni.
Dr. Molnár Erika: véleménye szerint arról kellene dönteni, hogy kér-e ajánlatot a testület
Lébénytől vagy sem.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint az anyagiakat tekintve nem lehet sokkal kevesebb a
hozzájárulás. A bősárkányi körjegyzőségben 2009-ben 2,5 millió Ft-ot fizet Tárnokréti. Ez nem
sok. Amennyiben egyedül kellene ellátni a feladatokat, sokkal többe kerülne. Úgy látja, hogy az
együttműködés lehetne jobb Lébénnyel. Lébény sokkal jobban fejlődik, itt a Hanság szélén jobb
lenne, ha hozzá orientálódna a település.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy milyen szempontból lenne jobb.
Jankovits Ferencné: válaszában elmondja, hogy pl. pályázatok szempontjából is jobb lenne.
Hosszú távon gyümölcsözőbbnek látná ezt a kapcsolatot.
Buga Viktor: véleménye szerint oktatásban is jobb lenne.
Molnárné Boros Katalin: elmondja, hogy a bősárkányi iskola nagyon jó helyen szerepelt az
országos kompetenciamérésen.
Németh Imre: megkérdezi, hogy építésügy van-e Lébényben.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nincsen, az építésügy továbbra is Csornához tartozna.
Elmondja, hogy sajnos a bősárkányi polgármesterrel és a hivatallal sem sikerült kapcsolatot
kialakítani, mert nem adtak rá lehetőséget. Mivel ez már egy hosszú, megszokott kapcsolat, azt
látja, hogy úgy állnak hozzá, hogy „Tárnokrétinek úgyis mindegy, mert úgyis velünk van,
mindig velünk volt”. Azt is nehezményezi, hogy Tárnokréti tavaly nem tudott ÖNHIKI-s lenni,
mert a gazdasági csoportvezető azt mondta, hogy nem lehet.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ez nem így működik, nem hasra ütnek, hogy lehet vagy nem
lehet ÖNHIKI-s a település, hanem számításokat végeztek. Igaz, hogy ÖNHIKI-pályázatot nem
tudott beadni a település, de egyéb ÖNHIKI-pályázaton nyert.
Ifj. Takács Béla: úgy látja, hogy egyelőre nem tudják, hogy milyen előnye, hátránya van a
Lébényhez csatlakozásnak. Azt sem tudják, hogy Lébény hogy áll a kérdéshez. A
konkrétumokat kellene megnézni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy konkrétumok akkor lesznek, ha a testület dönt arról, hogy
ajánlatot kér.
Németh Imre: támogatja az ajánlatkérést. Úgy látja, hogy ha van lehetőség, meg lehet próbálni
változtatni. Javasolja, hogy akkor erről szavazzon is a testület. Bősárkány is hozzon fel érveket,
hogy miért maradjon ott Tárnokréti.
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Ifj. Takács Béla: kéri a jegyzőnőtől, hogy írja le az előnyeit, hátrányait a bősárkányi
körjegyzőségben maradásnak, írja le a meglátásait. Véleménye szerint változtatni választások
után lenne célszerű, amikor látják, hogy nem működik a dolog.
Berczeli Zsanett: véleménye szerint a jegyzőnő objektíven kezeli a dolgokat.
Németh Imre: elmondja, hogy a jegyzőnővel nincs problémája, látja, hogy a dolgok mellé áll, de
változtatni nem könnyű. Attól nem lesz a bősárkányi polgármester közvetlenebb a tárnokréti
polgármesterrel, mert az Erika lett a jegyző.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy még azt kifogásolja Bősárkányban, hogy sok ügy
elfelejtődik, lassan mennek az ügyek. Szociális ügyeknél, ahol pénzről van szó, sokszor
előfordult ez.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ezen változtattak, és a testületi ülést követően pár napon belül
kész vannak az alaki határozatok. Most fordult elő egy olyan eset, hogy előző testületi ülésre
nem hozott be két kérelmet, de április közepén jöttek a kérelmek, és még hiánypótoltatni is
kellet. Egyébként lehetett volna közben is egy ülést tartani.
Molnárné Boros Katalin: nem látja úgy, hogy Lébény mellett jobb lenne.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nagy szívfájdalma, hogy három év alatt ezt a nádas házat
nem sikerült elrendezni.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy mikor idekerült, azt mondták, hogy rajta múlik, hogy
elmennek-e a körjegyzőségből. Most, hogy a polgármester asszony eldöntötte, hogy menni
szeretne, mit gondoljon, vajon valami gond van vele?
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy mint magánember is azt tudja mondani, hogy bármivel fordult
a jegyzőnőhöz, a jegyzőnő minden tőle telhetőt megtett.
Németh Imre: elmondja, hogy neki is 5 perc alatt elintézték az ügyét, nem tud rosszat mondani.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az az érzése, hogy Bősárkány minden csütörtökön úgy jön
Tárnokrétibe, mint akinek az orrát verik. A jegyzőnő ebben az évben talán hatszor volt itt. Igaz,
hogy a megállapodás szerint vagy a jegyzőnek, vagy megbízottjának kell jönnie, de véleménye
szerint havi egy alkalom az kevés. Lehetne több.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a polgármester asszony egyszer sem vetette fel neki, hogy
jöjjön minden héten. Nem gondolta, hogy minden héten jönnie kellene, hiszen telefonon úgyis
beszélnek, ha valami ügy van. Polgármester asszony – azóta, hogy tavaly beszéltek a
problémákról – nem vetett fel semmi olyant, hogy mit kellene másképp csinálni, vagy adott
esetben azt, hogy ha nem tud jönni csütörtökön, jöjjön át más napon. Elmondja, hogy sokszor,
mikor itt van, egy ügyfél sem jön hozzá.
Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy egy héten egyszer egy órára megjelenhetne a jegyző a
faluban. A négy órát soknak tartja, de egy órára át lehetne jönni. Véleménye szerint kevés a
kapcsolat. Véleménye szerint Tárnokréti nem problémás falu, nincs sok ügy, de az emberek
megjegyzik, hogy már megint nincs itt a jegyző.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Bősárkányban is elérhető, bármikor megtalálják, és ha kell, át
is jön, ha szólnak.
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Buga Viktor: véleménye szerint ezek mondvacsinált ügyek.
Németh Imre: javasolja, hogy kérjenek ajánlatot, hívják meg a lébényi polgármestert.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nem személyi konfliktus miatt javasolja a váltást, de benne
van az is. Ha nem nagyon jó a kapcsolat a felek között, akkor nagyon jó munka sem lehet.
Szerinte a munka akkor jó, ha jó a kapcsolat.
Ifj. Takács Béla: nem látja értelmét a váltásnak, véleménye szerint meg kellene várni a
választást.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint, ha a testület nagyobb része úgy gondolja, hogy választás
után kellene változtatni, akkor most felesleges ajánlatot kérni.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint Lébény nagyon szépeket fog mondani, de senki ne gondolja,
hogy a lébényi jegyző majd állandóan tárnokréti ügyeket fog rendezni. Elmondja, hogy a
lakosság nagy része idős, véleménye szerint jobban kötődik Bősárkányhoz, Csornához.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy Tárnokréti kérjen ajánlatot Lébénytől körjegyzőségi társulás
létrehozására vonatkozóan.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
24/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy ajánlatot kér Lébény
Nagyközségtől körjegyzőségi társulási lehetőségek és feltételek vonatkozásában.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy ajánlatot kér Bősárkány Nagyközségtől is
Tárnokréti település Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti Körjegyzőségben való további
részvételére – annak előnyeire, hátrányaira – vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatokat kérje meg,
valamint Lébény Nagyközség polgármesterét hívja meg testületi ülésre.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Molnár Erika: tájékoztatásul elmondja, hogy a társulásból történő kilépéshez és az újabb
társuláshoz minősített többség szükséges.
4. napirendi pont: Pályázat benyújtása ravatalozó felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy újra kiírták a CÉDE-pályázatot, amit tavaly is benyújtott az
önkormányzat. A korábban benyújtott pályázathoz képest módosítási javaslata, hogy első
ütemben a ravatalozó felújítására, WC kialakítására és hűtött ravatal kialakítására nyújtson be
pályázatot a testület, a bővítésre ne. A bővítésre majd később kellene egy újabb pályázatot
benyújtani. Ha a bővítésre most nem nyújtunk be pályázatot, akkor kb. 2,5 millió Ft-tal
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kevesebb a költségvetés. Úgy látja, hogy a pályázat elbírálásánál a kisebb összeggel nagyobb
lehet az esély a nyerésre.
Németh Imre: véleménye szerint, ha így nagyobb esély van a nyerésre, akkor így kell benyújtani
a pályázatot.
Jankovits Ferencné: javasolja a pályázat benyújtását a következők szerint: beruházás költsége:
4.375.835,- Ft, önrész: 1.093.959,- Ft. 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
25/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-HÖFCÉDE pályázati alapra a ravatalozó felújítására.
A beruházás célja: Tárnokréti ravatalozójának felújítása
A beruházás forrásösszetétele:
Ft (Áfával)
%
Beruházás költsége
4.293.788,Pályázati díj
Program összköltsége
Támogatásból igényelt összeg
Saját forrás

82.047,4.375.835,-

100

3.281.876,-

75

1.093.959,-

25

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét, 1.093.959,- Ft-ot az
önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.20.) rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2009. június 2.
5. napirendi pont: Házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokra vonatkozó társulási
megállapodás módosítása, valamint társulás idősek nappali ellátása feladat
ellátására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti Kóny Község levelét. Elmondja, hogy ahhoz, hogy Bősárkány július
1-jétől ki tudjon lépni a kónyi társulásból, minden társult önkormányzatnak hozzá kell járulnia.
Egyrészt erről kellene dönteni. Másrészt pedig dönteni kellene arról is, hogy idősek nappali
ellátása tekintetében is társulni kíván-e Kónyhoz Tárnokréti. Házi segítségnyújtás, étkeztetés, és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében már társult a település. Az idősek nappali
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ellátása annyit jelent, hogy a kónyi idősek klubjába – amennyiben lesz férőhely – tárnokréti
lakos is mehet.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint célszerűbb lenne ezen feladat tekintetében Bősárkányhoz
csatlakozni.
Németh Imre: megkérdezi, hogy Bősárkány milyen feltételekkel biztosítaná ezt a szolgáltatást.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Maglócának úgy biztosítja, hogy a maglócai falugondnok
szállítja át az igénybevevőt Bősárkányba, és az ellátottnak kell térítési díjat fizetni. Az
önkormányzatnak nem kell hozzájárulást fizetnie.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy Tárnokréti idősek nappali ellátása tekintetében
Bősárkánnyal társuljon, amennyiben Bősárkány fogadja a települést. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy Bősárkány kilépési szándékát fogadja el a testület.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
26/2009.(V.26.) határozata
1. Tárnokréti Község Képviselő-testülete társulni kíván Bősárkány Nagyközség
Önkormányzatával a nappali ellátás keretében idősek klubja működtetésére.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Bősárkány 2009. július 1-jétől
kilépjen a Kóny székhelyű társulásból házi segítségnyújtás, étkeztetés és idősek
nappali ellátása feladatok tekintetében.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány
Nagyközség Képviselő-testületét, valamint Kóny Község Képviselő-testületét
értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Takó László Mosonmagyaróvár, Gyöngyös u. 8. sz. alatti lakos telekvásárlási
kérelme.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy korábban úgy döntött a testület, hogy
750.000,- Ft-ért értékesíti a területet, 4 éves beépítési kötelezettséggel. Takó László sokallta ezt
az árat, 550.000,- Ft-ért szeretné megvásárolni a területet, és kéri, hogy a 4 éves beépítési
kötelezettséget hosszabbítsa meg a testület. A 4 éves beépítési kötelezettséget nem javasolja
meghosszabbítani.
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Németh Imre: javasolja, hogy 600.000,- Ft-ban állapítsa meg a testület a vételárat.
Ifj. Takács Béla: szintén 600.000,- Ft-ot javasol vételárként meghatározni.
Jankovits Ferencné: javasolja az ingatlan értékesítését 600.000,- Ft-os vételáron, négy éves
beépítési kötelezettséggel. 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
27/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnokréti 143/5. hrszú
ingatlant Takó László Mosonmagyaróvár, Gyöngyös u. 8. sz. alatti lakos részére
értékesíti.
A vevő vállalni köteles, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven
belül a telket beépíti. A beépítési kötelezettség biztosítására a képviselő-testület
visszavásárlási jogot köt ki.
A vevő vállalni köteles a telek közművesítését.
A vételárat a testület bruttó 600.000,- Ft-ban határozza meg.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
kösse meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Falunapi program megbeszélése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falunapi pályázatról írásos értesítés még nem érkezett.
Még mindig nem tisztázódott, hogy eszközöket, vagy pénzt kap az önkormányzat. Ötleteket vár
a képviselőktől, hogy milyen programok legyenek. A fiatalok felajánlották, hogy a focipályán
traktoros ügyességi versenyt szerveznek. Egyéb ügyességi versenyeket is szerveznének, de azt
már a kultúrház udvarán. Mivel az apák napjával közösen lesz a falunap, a hagyományos
főzőversennyel indulna a nap. Ebéd után pedig kezdődhetnek a programok.
Buga Viktor: megkérdezi, hogy vízi foci lesz-e
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a vízi foci helyett inkább rendezzen a 3 falu egy kispályás
futballmérkőzést, ez normálisabb lenne. Valamint bérelni kellene egy sátrat. Pingpong versenyt
is lehetne szervezni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy többen kérték, hogy vízi foci legyen, vagy esetleg élő
csocsó. Véleménye szerint a sátorbérlés még belefér a vízi foci mellett, hiszen ha nem nyertek
volna a pályázaton, akkor is megszervezték volna a falunapot és apák napját, tehát valamennyit
hozzá lehet tenni az önkormányzat költségvetéséből is. Megyei alapokra is pályázott, talán ott is
nyernek valamit, ezen felül a kistérségi társulástól is kért támogatást. Véleménye szerint a
pingpong verseny falunapra hosszú. Szórakoztató műsor kellene fiatalabbaknak és idősebbeknek
is, pl. néptáncműsor, operettműsor. Ajánlották neki a kajárpéci Jaffa Sporttáncegyesületet.
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Dr. Molnár Erika: véleményes szerint jó program lenne pl. a Jazzmin Boogie fellépése,
tánctanítással, vagy a szombathelyi ugrókötelesek műsora. Gyerekeknek lehetne valamilyen
mesejáték.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy egy zenés gyermekműsort gondolt a gyerekeknek délutánra,
utána lehetne néptánc, majd egy szórakoztató műsor, végül pedig bál.
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy a gyerekeknek legyen játszóház, vetélkedők.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy lesz ilyen, a családgondozók is felajánlották, hogy tartanak
játszóházat. Lesz még a gyerekeknek ugrálóvár is. Elmondja, hogy elkészült a Falukrónika című
könyv is. A pályázaton sajnos csak töredékét nyerte az önkormányzat annak, amit kért, így a
hivatalos bemutatásra nincs pénz, de véleménye szerint a falunapon lehetne egy könyvbemutatót
tartani, esetleg egy kiállítást szervezni, ha Nagy Ferenc vállalná. Elmondja, hogy Nagy Ferenc
Rábcakapin kapott egy tűzzománc jelvényt a munkája elismeréseként. Javasolja, hogy zárt
ülésen tárgyalja meg a testület, hogy milyen elismerést lehetne adni Nagy Ferencnek. Úgy
gondolja, hogy a főzőversenyen résztvevőknek is kellene valamilyen kis díjat adni. Elmondja,
hogy a főzőversenyhez az alapanyagot minden önkormányzat maga adja a csapatainak, a
jutalmakról, valamint a műsorról Tárnokréti gondoskodik. Rábcakapin főzött egy vadászcsapat,
akik felajánlották, hogy szívesen főznek Tárnokrétiben is.
8. napirendi pont: Alapító okiratok, társulási megállapodások módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a költségvetési szervek alapító okiratait felül kell vizsgálni. A
társulásban működtetett intézmények alapító okiratait el kellene fogadnia a társulásban
résztvevő önkormányzatoknak. Lehetőség van azonban a társult önkormányzatoknak az
irányítói jogokat, ezzel együtt az alapító okirat módosításának jogát átruházni. Az irányítói
jogok átadásával nem kell minden társult tagnak elfogadnia az alapító okiratot, illetve annak
módosításait. Mindezek alapján javasolja, hogy a Bősárkány székhelyű háziorvosi ügyeleti, az
iskolai és óvodai feladatokra vonatkozó társulási megállapodások módosítását fogadja el a
testület. A társulási megállapodások a következő mondattal egészülnének ki: A társult
önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok gyakorlásával Bősárkány
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg. Fentiek miatt szükséges a
Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása alapító okiratának a
módosítása is.
Jankovits Ferencné: javasolja a társulási megállapodások 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
28/2009.(V.26.) határozata
1. Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű
óvodai feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást a következők
szerint módosítja. A társulási megállapodás 2. pontja a következő mondattal
egészül ki: A társult önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok
gyakorlásával Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét
bízzák meg.
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2. Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű
általános iskolai feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást a
következők szerint módosítja. A társulási megállapodás a következő 10. ponttal
egészül ki: A társult önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok
gyakorlásával Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét
bízzák meg.
3. Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást a
következők szerint módosítja. A társulási megállapodás a következő ponttal
egészül ki: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti
feladatokat a bősárkányi Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat
keretében látja el. A társult önkormányzatok a Gondozási Központ és
Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv feletti irányítói jogok gyakorlásával
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány
Nagyközség Polgármesterét értesítse és a társulási megállapodások módosítását
írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: javasolja az alapító okirat módosításának elfogadását. 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
29/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kelet-Hanság Kapuja
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása Alapító Okiratának módosítását az
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Lébény
Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy vasárnap hősök napi megemlékezés lesz 11 órakor
istentisztelet, majd koszorúzás, szeretettel várja a képviselőket.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a mázsaházzal szemközti területen lenyírták a füvet,
kivitték a kapukat. Véleménye szerint, ha ott kialakít az önkormányzat egy pályát, akkor azon
egy darabig még nem lehet focizni. A másik dolog, hogy a tervezett rendezési terv szerint azon a
területen építési telkek lennének, így akkor lesz probléma, ha valaki majd meg akarja vásárolni a
területet, és ott focipálya van. Szeretné elkerülni, hogy probléma legyen abból, hogy
támogatásból kialakítják a focipályát, utána meg eladják építési teleknek. Ezért kéri, hogy
tárgyaljon újra a testület a témáról.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a rendezési terv készítése most van folyamatban, tehát jelenleg
ott nincsenek telkek.
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Jankovits Ferencné: azt javasolja, hogy a pálya következő nyírásánál egy kicsit egyengessék el a
talajt, hogy sima legyen, és így használhatnák a pályát a gyerekek. Két-három gyerek szokott
focizni, véleménye szerint ezért nem érdemes többet tenni.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a rendezési tervben módosítani kellene azt a területet, és a
telkek között kellene kialakítani egy sportpályát. Ausztriában is benn van a házak között –
élősövénynel elválasztva – a sportpálya. Véleménye szerint, aki sportpálya mellett vesz telket,
az tisztában lesz ezzel a ténnyel.
Németh Imre: véleménye szerint építési telek mellett sportpálya ne legyen.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy onnan indult ki a testület, hogy legyen egy hely, ahol
nyugodtan játszhatnak a gyerekek. Azt látja, hogy a kultúrház udvaráról kiszorultak a gyerekek,
a másik helyen meg ne legyen kialakítva a pálya, mert ott építési telkek lesznek.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy azért kérte, hogy tárgyaljanak újra a kérdésről, mert abban a
formában, ahogy megbeszélté, nem lehet megoldani.
Ifj. Takács Béla: javaslata, hogy a telkek között egy területet jelöljenek ki sportpályának.
Amennyiben ott építkezés lesz, a pályát körbe lehet venni élősövénnyel. Az nem megoldás,
hogy a kultúrház udvarának egyik oldalára építünk magasított kerítést.
Jankovits Ferencné: nem javasolja, hogy a lakótelkek helyett alakítsanak ki sportpályát.
Németh Imre: véleménye szerint alakítsák ki ott a pályát a mázsaházzal szemben átmenetileg,
csak el kellene simítani a területet. Úgy gondolja, hogy 10 éves távlatban nem fognak oda
építkezni.
Ifj. Takács Béla: úgy látja, hogy arra nincs pénz, hogy focipályát alakítsanak ki, arra sincs, hogy
a kultúrház udvarát körbekerítsék magasított kerítéssel, hálóval, pedig véleménye szerint ki
kellene alakítani egy rendes pályát, felszántani, elsimítani, befüvesíteni.
Németh Imre: elmondja, hogy annak a területnek nagy része építési törmelék, így szántani nem
nagyon lehet. Inkább a rátöltés és füvesítés segítene. Véleménye szerint egy kis elegyengetéssel
nem nagy költséggel ki lehetne alakítani a pályát.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint meg kell kérdezni Ludwig Zoltántól, hogy a
kerítésmagasításra felajánlott támogatását a sportpálya kialakításához is odaadná-e.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy szombaton menjenek ki a pályára és nézze meg a testület,
hogy hol legyen és mekkora legyen a focipálya.
Jankovits Ferencné: a szúnyogirtással kapcsolatban elmondja, hogy – miután a kistérségnél
felvetette a témát, és a kistérség felmérte az igényeket – több falu bejelentette igényét
szúnyogirtásra. Egy cég bruttó 1.300,- Ft/ha összegű ajánlatot adott. Elmondja, hogy kétszeri
irtást kért, de még várja a választ.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a szennyvízcsatorna-pályázatot két héten belül ki fogják
írni. Annyi változás van az előző pályázathoz képest, hogy emelkedet a támogatási összeg, 100
millió és 500 millió Ft közti beruházások támogathatók. A házi szennyvíztisztító berendezések
csak akkor támogathatók, ha van az önkormányzatnak szennyvízkezelési programja.
Ifj. Takács Béla: úgy gondolja a házi szennyvíztisztítók megépítését, hogy a lebonyolítók nem a
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magánemberek lennének, hanem az önkormányzat fogná össze az egészet és pályázna.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ha pályázni szeretne az önkormányzat, akkor a tisztító
helyét ki kell jelölni. Elmondja, hogy a pályázat benyújtásához a lakosság 60 %-ának
szándéknyilatkozata kell, majd 3-5 éven belül 80 %-os rákötést kell biztosítani. Elmondja, hogy
az önerő felére is lehet pályázni, így a tényleges önerő csak 10 % lenne, ami háztartásonként kb.
80.000,- Ft-ot jelent.
Buga Viktor: megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha valaki nem köt rá a csatornára.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy akkor talajterhelési díjat kell fizetnie, ha számlával nem
tudja igazolni a szennyvíz elszállítását.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy nem fogja javasolni a szándéknyilatkozat aláírását, és ő sem
fogja aláírni. Mindenképpen házi szennyvíztisztítók megépítését javasolja.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az egyéni tisztítók ára 400.000,- és 2.000.000,- Ft között
van. Mindenképpen szennyvízcsatorna-hálózatot javasol. Az egyedi tisztító véleménye szerint
nem jó ötlet. Megkérdezi, hogy foglalkozzon-e az önkormányzat a csatornázással. Szavazásra
bocsátja a javaslatot, mely szerint foglalkozzon az önkormányzat a szennyvízcsatornázással.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
30/2009.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a szennyvízcsatornát
szeretné kiépíteni a faluban.
A testület dönt arról, hogy amennyiben pályázati lehetőség van, pályázni kíván
szennyvízcsatorna-beruházás megvalósítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázati lehetőség esetén
az előkészítő munkálatokat tegye meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2100 órakor bezárja.
A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyv készült.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

