Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-6/2009./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. június 18-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
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 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. Tárnokréti, Fő u. 69. szám (2. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. Kóny székhelyű családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulási
megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Zárt ülés:
3. Köztemetés költsége megtérítésének elengedése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Tárnokréti, Fő u. 69. szám (2. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Rosemarie Zerzan ügyvédje reagált a képviselő-testület azon
megkeresésére, hogy az ingatlant annak fejében szeretné megvásárolni, hogy a bontási
költségeket a testület állja. A tulajdonos az ingatlant értékesítené, de 292.000,- Ft-os vételáron,
mivel az értékbecslés ekkora összeget tartalmaz. A bontás kb. 600.000,- - 700.000,- Ft-ba
kerülne.
Jankovits Ferencné: megkérdezi a képviselőktől, hogy mi a véleményük az ajánlattal
kapcsolatban.
Németh Imre: megkérdezi, hogy van-e annyi pénze az önkormányzatnak, hogy meg tudja venni
az ingatlant.
Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy nincs erre pénze az önkormányzatnak. Elmondja, hogy
az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázaton nyert az önkormányzat, ehhez 2 millió Ft
önrészt kell biztosítani.
Ifj. Takács Béla: javasolja megvásárolni az ingatlant 200.000,- Ft-ért. Nem javasolja lebontani
az épületet.
Németh Imre: véleménye szerint maximum 50.000,- Ft-ot szánjon rá az önkormányzat.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy korábban nagyon szeretett volna ebből a házból egy
tájházat, de mostanra ez már csak egy romhalmaz. Nem javasolja ennyi pénzért megvásárolni.
Németh Imre: véleménye szerint az önkormányzat próbáljon meg alkudni, hátha le lehetne vinni
ezt az árat a felére.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy az építési hatóságot keresse meg az önkormányzat, hogy
szólítsák fel a tulajdonost az épület helyrehozatalára illetve lebontására, mert életveszélyes.
Buga Viktor: véleménye szerint, ha ezt elbontják, akkor ilyent már nem lehet felépíteni.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint el kellene dönteni, hogy az önkormányzat tud-e vele
valamit kezdeni.
Ifj. Takács Béla: mindenképpen az ingatlan megvásárlását javasolja. 200.000,- Ft-ot megér ez az
ingatlan.
Jankovits Ferencné: nem javasolja megvásárolni. Javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg
az építési hatóságot a szükséges intézkedések megtétele céljából. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Képviselő-testületének
36/2009.(VI.18.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tárnokréti, Fő u. 69. szám
(2. hrsz.) alatti ingatlant nem vásárolja meg.
A képviselő-testület megkeresi az építési hatóságot, hogy az ingatlan tulajdonosát
szólítsa fel az ingatlan életveszélyességének megszüntetésére, illetve az épület
elbontására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Kóny székhelyű családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi
társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismereti az előterjesztéseket. Két kérdésben kellene dönteni: egyrészt arról,
hogy Barbacs nem kíván részt venni a társulásban, másrészt pedig arról, hogy a költségvetési
szerv feletti irányítói jogokat a társult önkormányzatok Kónyra ruházzák.
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
37/2009.(VI.18.) határozata
1. Tárnokréti Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Barbacs 2009.
augusztus 1-jétől kilépjen a Kóny székhelyű társulásból házi segítségnyújtás,
étkeztetés és idősek nappali ellátása feladatok tekintetében.
2. Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kóny székhelyű
Családsegítő és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Intézményi Társulási
Megállapodást a következők szerint módosítja. A társulási megállapodás 2.
pontja a következő 2.4 bekezdéssel egészül ki:
„A társult önkormányzatok a költségvetési szerv feletti irányítói jogok
gyakorlásával Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák
meg.”
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Kóny Község
Képviselő-testületét értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy Takó László elfogadta a testület határozatát, mely szerint a
Tárnokréti 143/5. hrszú ingatlant 600.000,- Ft-ért és 4 éves beépítési kötelezettséggel értékesíti a
részére. Elmondja, hogy a focipálya tárcsázása megtörtént.
Ifj. Takács Béla: kéri a jegyzőnőt, hogy figyelje a pályázati lehetőségeket, hátha lesz valamilyen
pályázat sportpálya kialakítására.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falunapra 12-13 főzőcsapat jelentkezett
Markotabödögéről, Cakóházáról, Rábcakapiról és Tárnokrétiből. Kéri, hogy a képviselők
segítsenek majd a sátor felállításában. Elmondja, hogy a főzőverseny díjazására néhány kisebb
kupát szeretne. Tárnokréti feliratú pólót is szeretne minden főzőcsapatnak adni. Elmondja, hogy
a Tárnokrétit bemutató könyv képeiből lesz majd egy kiállítás.
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a presbitériummal az
ügyben, hogy a templommal szembeni volt tejcsarnokot esetlegesen a fiataloknak átadhatná
használatra, amíg az ingatlant nem kívánják értékesíteni. Az önkormányzat vállalhatná az áram
visszakötésének költségeit.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1910 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

