
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-5/2009./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  2009.  június  3-án  tartott  rendkívüli 
nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 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,
Kovács Gábor Lébény Nagyközség Polgármestere

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés 
összehívása az ügy sürgősségére tekintettel telefonon történt. 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 napirend elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1. Körjegyzőségi társulásból történő kilépés lehetőség, Lébényhez történő csatlakozási 
lehetőség megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Körjegyzőségi társulásból történő kilépés lehetőség, Lébényhez történő 
csatlakozási lehetőség megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  egy  kis  falu  életében  nagy  horderejű  dolog,  hogy 
körjegyzőséget készül váltani. Az előzőm ülésen a képviselő-testületnek sikerült őt meglepnie, 
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hiszen  az  előzetes  beszélgetéseken  egyöntetűnek  tűnt  a  vélemény,  hogy  körjegyzőséget 
szeretnének váltani.  Kérésként merült  fel,  hogy hívja meg a testület  Lébény polgármesterét. 
Most  lehetősége  van  a  testületi  tagoknak  kérdéseket  intézni  Kovács  Gáborhoz  Lébény 
Nagyközség Polgármesteréhez. Előzetesen még annyit szeretne mondani, hogy mikor felmerült 
benne  a  körjegyzőségváltás  gondolata,  elsődlegesen  nem az  anyagiak  miatt  merült  fel.  Ezt 
továbbra is tartja. Elmondja, hogy nem Lébény kereste meg Tárnokrétit, hogy csatlakozzon oda, 
hanem Tárnokrétiben merült fel a váltás gondolata. Kicsit kellemetlenül is érzi most magát, kezd 
az egész dolog piaci alkudozáshoz hasonlítani. Gyerekes dolognak találja.  Kéri a képviselőket, 
hogy  mikor  mérlegelnek,  próbáljanak  meg  felelősen  gondolkodni.  Ha  valamit  elgondolnak, 
akkor  felelősséget  is  kellene  hozzátenni.  Az  ülés  előtt  nem  sokkal  kapta  meg  Bősárkány 
ajánlatát, melyet a jegyző írt. Úgy gondolja, hogy egy ilyen önérzetében hiú vagy sértett levelet, 
amivel  teljes  mértékben  nem  ért  egyet,  nem  kíván  kommentálni.  Amennyiben  ezzel 
kapcsolatban  lesz  kérdés,  akkor  visszatérhetnek  rá.  Kéri  a  képviselőket,  hogy  tegyék  fel 
kérdéseiket a polgármester úrnak.

Németh Imre: megkérdezi,  hogy a lébényi  testület illetve hivatal előtt felmerült-e már, hogy 
Tárnokréti csatlakozni szeretne.

Kovács Gábor: elmondja, hogy igen, a képviselő-testület május 28-án egyhangúlag úgy döntött, 
hogy amennyiben Tárnokréti váltani szeretne, szeretettel fogadja. A döntésről a jegyzőkönyvi 
kivonatot át is hozta a polgármester asszonynak.

Buga Viktor: megkérdezi, hogy Lébény körjegyzőségben van-e vagy önálló.

Kovács Gábor: elmondja, hogy 1989-ig Miklós, Mecsér és Lébény nagyközségként működött, 
majd  a  rendszerváltás  után  mindegyik  település  önálló  lett.  Úgy gondolja,  hogy a  település 
méreténél  fogva,  illetve  a  méretéből  adódó ügyek  jellegénél  és  számánál  fogva  is  alkalmas 
körjegyzőségi székhelynek.  Lébény 3200 lakosú település. Elmondja, hogy a jegyzőjük több 
mint 1,5 éve dolgozik Lébényben. Előtte kb. 10 évig Mosonmagyaróvár jegyzője volt, tehát egy 
még  inkább  ügygazdagabb,  eseménydúsabb  helyről  jött  Lébénybe,  az  ő  személyében  is 
garanciát lát arra, hogy a hivatal alkalmas a körjegyzőségi feladatok ellátására.

Németh Imre: úgy látja, hogy akkor a körjegyzőség szakmai része ez által biztosítva van.

Kovács  Gábor:  a  hivatalról  elmondja,  hogy  minden  szakmai  résznek  megvan  az  önálló 
ügyintézője.  Elmondja,  hogy  a  lébényi  hivatalban  van  hosszú  nap,  ami  azt  jelenti,  hogy 
csütörtökön este  6-ig  lehet  ügyeket  intézni.  Ez  természetesen  Tárnokréti  lakosságának is  jó 
lehet.

Ifj. Takács Béla: ahhoz, hogy a polgármester asszony megfeddte a képviselőket, annyit szeretne 
hozzáfűzni,  hogy az  elmúlt  ülésen  arról  döntöttek,  hogy ajánlatot  kérnek  Lébénytől.  Ehhez 
képest a polgármester asszony úgy állítja be, mintha a testület már eldöntötte volna, hogy elválik 
Bősárkánytól.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a testület nem döntötte el, de komoly volt a szándék.

Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy senki nem mondta ki konkrétan, hogy Tárnokréti csatlakozzon 
Lébényhez.  Az  pedig,  hogy  a  többi  képviselő  előtt  jellemtelen  embernek  nevezte  őt  a 
polgármester asszony, becsületsértés. Azt senki nem mondta, hogy csatlakozzanak át, csak azt, 
hogy vizsgálják meg a lehetőségét.
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Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy korábban  egyértelmű  volt  a  szándék,  de  lehet,  hogy ő 
értelmezte rosszul. 

Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a polgármester úrhoz nincs kérdése, ő csal eljött meghallgatni, 
mit tud ajánlani Lébény azzal szemben, ami Bősárkányban van.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  az  előző  ülésen  arról  született  döntés,  hogy  a  testület 
ajánlatot  kér.  Bár  nem  értette,  hogy  Bősárkánytól  miért  is  kell  ajánlatot  kérni,  hiszen  a 
bősárkányi ajánlatot már beépítették a költségvetésbe. Bősárkány ugyanazt ajánlja, mint eddig. 

Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy már az előző ülésen is kifejtette, hogy miért lenne célszerű 
Bősárkánynál maradni. A lakosok egy része pl. nem szeretne elcsatlakozni, mert évtizedek óta 
ebbe az irányba kötődik.

Jankovits Ferencné: véleménye szerint az egy dolog, hogy évtizedek óta fennáll a kapcsolat. 
Vannak  bebetonozott  dolgok,  amin  vagy  nem  változtatunk,  vagy  azt  mondjuk,  hogy 
megpróbálunk  rajta  változtatni,  mert  úgy  látjuk,  hogy  a  lehetőségek  jobbak,  nagyobb 
perspektívát  látunk  a  falu  fejlődésére.  Személy  szerint  ezért  javasolta,  hogy  Lébényhez 
csatlakozzon  a  falu.  Továbbra  is  úgy  érzi,  hogy  Tárnokréti  számára  Lébényhez  történő 
csatlakozás nagyobb lehetőségeket jelenthet. Természetesen erre nincs garancia, de arra sincs, 
hogy Bősárkánynál nagyon jó lesz Tárnokrétinek. Felelősségteljesen bele kell gondolni, ki hogy 
látja  ezt  a  dolgot.  Személy  szerint  ő,  mint  polgármester,  aki  3  éve  gyötrődik  ezen – mivel 
gyakorlatilag az első évtől kezdve foglalkoztatta a gondolat – így látja a kérdést. Úgy gondolja, 
hogy részéről nem egy elhamarkodott  dolog volt,  mikor felvetette a váltást.  Eddigi munkája 
alapján úgy látja, hogy több lehetősége lesz a falunak, ha Lébényhez csatlakozik, de arra, hogy 
ez ténylegesen így lesz-e, nem tud semmilyen garanciát adni. Gyakorlatilag nagyon kellemetlen 
helyzet alakult ki a lébényi polgármester úr és a jegyzőnő előtt is. 

Ifj.  Takács Béla:  véleménye szerint hogyne lenne kellemetlen helyzet,  mikor a polgármester 
asszony  úgy  beszélte  meg  a  jegyzővel,  hogy  az  ő  munkáján  múlik,  hogy  kilépnek  a 
körjegyzőségből, vagy sem. Amit a jegyzőnő leírt, azt is el kell olvasni, mert ő nem látja, hogy a 
körjegyzőséggel olyan hatalmas problémák lennének.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nincsenek hatalmas problémák, csak úgy gondolja, hogy 
jobban is mehetnének a dolgok. Úgy látja, hogy a falu fejlődése érdekében talán előbbre vinné a 
dolgokat egy ilyen váltás. Hatalmas problémák nincsenek, de vannak problémák. A problémákat 
pedig vagy lehet orvosolni, vagy nem lehet orvosolni. Ő abban látja a lehetőséget, ha Lébényhez 
csatlakoznak, ezért hozta a kérdést a testület elé. Nagyon félreismerte a testületet, mert korábban 
egyöntetűen a képviselők támogatását látta. Megkérdezi, hogy rosszul értette-e, vagy esetleg a 
képviselők  változtak.  Nem  érti  a  pálfordulást.  Tavaly  felmerült  az  azonnali  csatlakozás 
lehetősége  Lébényhez  Maglócával  együtt,  de  ezt  elvetették,  és  azt  mondták,  hogy félévkor 
visszatérnek a kérdésre. Ezért hozta a témát újra a képviselők elé. Javasolja, hogy döntsön a 
testület, hogy szeretne-e váltani, vagy a régi mellett teszi le a voksát.

Németh  Imre:  véleménye  szerint  ezt  nem kellene  az  egész  testületre  kivetíteni,  hiszen nem 
minden képviselő mondta, hogy nem szeretne váltani. Volt, akinek voltak aggályai, volt, aki azt 
mondta, hogy szeretne jobban belelátni a dolgokba. Nem szabad leáltalánosítani a kérdést úgy, 
hogy az egész testületben benne volt  a pálfordulás.  Még mindig azt mondja, hogy ha kicsit 
jobban belelát, konkrétan tud dönteni. Igazából a képviselők nem látják azt a részét a dolgoknak, 
amikor a polgármester elmegy ügyet intézni, és hogy az hogyan zajlik. Abba nem látnak bele, 
hogy a bősárkányi hivatalban hogyan viszonyulnak a problémákhoz. Ezért nem tudja igazán 
átérezni, ami a polgármesterrel történik. Ami lecsapódik belőle, azt hallja, azt próbálja értékelni. 
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Buga Viktor: megkérdezi, hogy az állami támogatásokból Lébény mellett is ugyanannyi jutna-e 
Tárnokrétinek. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy csodákat nem lehet tenni. Lébény is próbált számolni, de 
konkrétumokat még nem tudtak mondani. Előzetes számítások alapján lényeges különbség nincs 
a  körjegyzőségi  hozzájárulás  összegét  illetően.  A  körjegyzőségi  költségek  nagyságrendileg 
ugyanazok. Elmondja, hogy azért még tamáskodik a bősárkányi  leírt  anyaggal kapcsolatban, 
mert volt amikor 3,2 millió Ft volt az éves hozzájárulás, aztán lett belőle 2,5 millió Ft, de erről 
most nem szeretne vitatkozni.  Úgy érzi,  hogy ostoba helyzet  alakult  ki.  Úgy látja,  hogy ifj. 
Takács Béla volt az elindítója. 

Ifj.  Takács  Béla:  elmondja,  hogy  általában  ő  az  elindítója  mindennek.  Nem  hiszi,  hogy  a 
polgármester asszony bárkit is így minősíthet.  S ha már a képviselők viselkedését minősítik, 
akkor elmondja, hogy van egy képviselő – aki most nincs jelen – aki azt terjeszti a faluban, hogy 
azért jó kiválni a körjegyzőségből, mert kevesebbek lesznek a költségek. Elmondja, hogy sosem 
mondta, hogy Tárnokréti lépjen ki a bősárkányi körjegyzőségből. A másik dolog pedig, hogy 
hogyan döntsön, mikor azt sem tudja, mit ajánlanak. Úgy látja, hogy ha valaki nem ért egyet a 
polgármester asszony elképzelésével, akkor azt azzal támadja meg, hogy gyerekes. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ezt a jelzőt arra használta, hogy többször is beszéltek erről a 
témáról, amikor egyértelműnek tűnt, hogy Tárnokréti ki akar lépni a körjegyzőségből, ezek nem 
labilis megbeszélések voltak. Javasolja, hogy döntsön a testület, kíván-e Lébényhez csatlakozni, 
vagy sem. Véleménye szerint minden további beszéd a további kapcsolatot tudná elmérgesíteni, 
amire semmi szükség. 

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a falu véleményét miért nem kérik ki.

Jankovits  Ferencné:  úgy gondolja,  hogy ez  nem olyan  dolog,  amiben  a  falu  véleményét  ki 
kellene kérni. Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy továbbra is Bősárkánynál marad, 
akkor nincs is értelme a falut megkérdezni. A képviselő-testületet azért választották meg, hogy 
felelősen próbálja képviselni a falut. 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy ki lehet kérni a falu véleményét, de nem kötelező.

Jankovits Ferencné: nem kívánja a lakosság elé vinni a kérdést. Ha a testület nem látja át azokat 
a gondokat, amiket felvetett, akkor a falu hogyan tudná átlátni. A falu ebben nem tud dönteni. 
Valóban  személyes  dolgokat  vetett  fel,  de  persze,  hogy  személyes  dolgok,  hiszen  az  ő 
személyén keresztül kapcsolódik a munka.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a lakosságtól érkezett-e már panasz azzal kapcsolatban, hogy 
bármely ügyét rosszul intézték.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy hivatalos panasz nem érkezett. 

Kovács Gábor: hangsúlyozni szeretné, hogy nem arról van szó, hogy Lébény el akarja csábítani 
Tárnokrétit Bősárkánytól. Arról van szó, hogy a testület döntése alapján a polgármester asszony 
megkereste őt. Az ajánlat szó kicsit furcsán hangzik ebben az összefüggésben, de Lébénynek az 
az ajánlata, hogy örömmel veszi Tárnokréti csatlakozási szándékát. Számára nyomós érv, hogy 
ez  a  két  település  földrajzi  értelemben  egymás  mellett  van.  Szerinte  környezetvédelmi, 
turisztikai vonalon tudnának együttműködni. A bősárkányi hivatalt nem ismeri, nem is szeretné 
minősíteni a munkáját, de Lébény szívesen látja Tárnokrétit.
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Buga Viktor: elmondja, hogy a bősárkányi hivatal munkáját ő sem látja annyira. Véleménye 
szerint a falu lakosságának 80 %-a minden téren azt mondja, hogy neki jó, ahogy van, semmi új 
lendület nincs bennük. Támogatja a váltást, és nem a munka minősítése miatt, inkább a miatt, 
hogy ez valami új lenne.

Németh Imre: javasolja, hogy szavazzanak a kérdésről.

Ifj.  Takács Béla: a falu fejlődése szempontjából úgy gondolja, hogy a pályázatok ugyanazok 
Lébényben is, a lébényi önkormányzatnak sincs ráhatása a döntésekre.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy senki ne gondolja, hogy majd a lébényi önkormányzat fogja 
megváltani  Tárnokrétit,  de  húzóerő  lehet.  Meggyőződése,  hogy  nem  mindegy,  hogy  van 
húzóerő, vagy nincs. Kijelenti, hogy Bősárkány Tárnokréti szempontjából nem húzóerő. 

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy miben állna Lébény húzóereje. Ügyintézés terén nem látja, 
hogy probléma lenne. Már a múltkor is kifejtette,  hogy csak telefonált  és már intézték is az 
ügyét, illetve próbáltak segíteni. 

Németh Imre: megerősíti képviselőtársa véleményét. Elmondja, hogy ő is jelezte a problémáját 
és már el is intézték. 

Ifj.  Takács  Béla:  úgy  látja,  hogy  az  önkormányzat  spórolni  nem fog  azzal,  ha  Lébényhez 
csatlakozik,  hiszen  a  hozzájárulás  kb.  ugyanannyi.  Azon  kívül,  hogy  Lébényben 
csütörtökönként  este  hatig  lehet  ügyeket  intézni,  csak  ellenérveket  tud  felhozni,  és  nem 
gyerekesen.  A lakosság 80%-a idős, kötődése Bősárkány felé áll fenn, szociális,  oktatási,  és 
egyéb szempontból is. Az, hogy Lébény szomszédos település, pozitívum, de a régi, évtizedes 
tapasztalatokat előbbre valónak tartja. Körbe kell menni a faluban és megkérdezni az embereket. 
Megkérdezett pár embert, akik nem értettek egyet a váltással. 

Jankovits Ferencné: úgy látja, hogy meddő vita alakult ki.

Kovács Gábor: elmondja, hogy konkrét kérdésre tud konkrét választ adni.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a pályázatok terén milyen előnyei lennének Tárnokrétinek.

Kovács  Gábor:  elmondja,  hogy  ha  Tárnokréti  önállóan  ad  be  pályázatot,  akkor  arra  nincs 
ráhatása  Lébénynek.  Viszont  ha  közösen  adnak  be  pályázatot,  akkor  az  lehet  előny  az 
elbírálásnál. A természetvédelem, turisztika területén biztosan vannak lehetőségek. Elmondja, 
hogy sikeresek voltak pályázatokban. Épültek kerékpárutat,  a rendelőt most fogják felújítani, 
valamint épül egy új óvoda is. Úgy gondolja, hogy elég nagy aktivitást tanúsítanak pályázati 
téren. Természetesen a pályázatok bírálatára nincs, és nem is lehet ráhatása, de az nem mindegy, 
hogy milyen színvonalú a pályázat. Két pályázatíró céggel is kapcsolatban állnak. Amennyiben 
Tárnokréti  ügyeit  is bevisszük ebbe a körbe, az plusz költséget nem jelent,  de jó lehet.  Azt 
viszont, hogy mit szeretne Tárnokréti, azt magának kell eldöntenie. Elhangzottak olyan dolgok, 
hogy idősek Bősárkány felé kötődnek, valamint az iskola. Itt most csak a körjegyzőségről van 
szó.  Ettől  függetlenül  az  iskola  maradhat  Bősárkánynál,  ha  elégedettek  vele.  Egyébként  a 
lébényi iskola toronymagasan kiemelkedik a környék iskolái között.

Jankovits  Ferencné:  javasolja,  hogy  Tárnokréti  lépjen  ki  a  Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti 
Körjegyzőségből és csatlakozzon Lébényhez.
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Dr. Molnár Erika: tájékoztatásul elmondja, hogy a társulásból történő kilépéshez és az újabb 
társuláshoz minősített többség szükséges.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
34/2009.(VI.3.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  –  minősített  többség  hiányában  –  nem 
támogatja a következő javaslatot:
„Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  2010.  január  1-jétől  kilép  a  Bősárkány-
Maglóca-Tárnokréti Körjegyzőségből és Lébényhez csatlakozik.”

Napirend után: 

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  Ludwig  Zoltán  kizárólag  a  kerítésmagasításhoz  adja  a 
támogatást,  a  focipálya  kialakításához nem.  A 200.000,-  Ft  támogatásból  viszont  nem lehet 
körbe kerítést magasítani, csak egy oldalon.

Németh Imre:  véleménye  szerint  az önkormányzat  hozza focizható állapotba a másik pályát 
saját költségen, és a támogatást ne fogadja el. 

Jankovits Ferencné: 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 
35/2009.(VI.3.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  a  Ludwig  Zoltán  által  –  a  közösségi  ház 
kertje kerítésének magasítására – felajánlott 200.000,- Ft támogatást nem fogadja el, 
mivel a támogatásból a kerítésmagasítás teljes hosszában nem megvalósítható.

A  képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  saját  költségén  futballpályát  alakít  ki  a 
Pontosan hol.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pálya  kialakításáról 
gondoskodjon.

Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1945 órakor bezárja. 

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


