Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-8/2009./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-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,
Erdélyi József,
Molnárné Boros Katalin,
Németh Imre,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.
Az ülésről távolmaradt:
Buga Viktor testületi tag
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző
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. Vállalkozó kiválasztása az orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
3. Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása megszüntető okiratának elfogadása
valamint társulási megállapodás-módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
4. Győrig Zoltán (Rábcakapi, Fő u. 83.) vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
5. Szennyvízcsatorna-pályázat benyújtásának lehetősége.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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6. Gázszolgáltató-váltás lehetősége.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
7. Kisalföld Volán autóbuszmenetrend-változtatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
8. Klubhelyiség biztosítása a fiataloknak.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Zárt ülés:
9. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend előtt:
Ifj. Takács Béla: egy lakossági levelet ad át a polgármesternek, kéri, hogy csatolják a
jegyzőkönyvhöz. (A levél a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti a levelet.
Ifj. Takács Béla: kéri a polgármester asszonyt, hogy ha a Hírmondó önkormányzati lap, akkor az
ilyen ötleteket, előbb egyeztesse a képviselőkkel, vagy írja oda, hogy egyéni ötlete a felvetés.
Jankovits Ferencné: ismerteti a támadott cikket, melyben felvetette, hogy a nem lakott
ingatlanokra magasabb adót kellene kivetni, mint a jelenlegi mérték, hogy ne legyenek lakatlan
ingatlanok, s talán akkor a falukép is rendezettebb lenne. Ezen kívül a falunak több bevétele
lenne. Elmondja, hogy nem csak a külföldiekről volt szó a cikkben. Hivatalosan meg fogja
válaszolni a cikket. Véleménye szerint nem kell minden gondolatát a képviselő-testülettel
először megtárgyalni. Ez egy egyéni gondolata volt, amit leírt az újságban, bárki reagálhat rá.
Ifj. Takács Béla: kéri, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy a rendezési tervben az Új
utcában tervezett telkekből a testület vegyen ki párat sportpálya céljára.
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
40/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a készülő rendezési tervben
az Új utcában lévő régi futballpálya egy részének területén (039/2 hrsz.) sportpályát
alakít ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tervező céget
értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal
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Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Vállalkozó kiválasztása az orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az árajánlatok írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a támogatási szerződést a múlt héten aláírták. Több
ajánlatot kért a felújítási munkák kivitelezésére, de csak 3 ajánlat érkezett. Ismerteti az
ajánlatokat. Elmondja, hogy a pályázat benyújtásakor még 20 %-os ÁFÁ-val számoltak, és a
támogatást is így kapta az önkormányzat, ezért a plusz 5 %-ot az önkormányzatnak kell
kigazdálkodnia. Nagy különbségek nincsenek az ajánlatok között, de a legkedvezőbb a Kerámia
2003. Kft. ajánlata. Javasolja a Kerámia 2003. Kft. ajánlatát elfogadni. Elmondja, hogy a tavalyi
árszinten adta a cég az ajánlatát. Elmondja, hogy független műszaki ellenőrt és műszaki vezetőt
is kell alkalmazni. Elmondja, hogy a műszaki vezetést Jankovits Ferenc ingyen elvállalja, ha a
testület elfogadja.
Németh Imre: megkérdezi, hogy az ajánlatok műszaki tartalma megegyezik-e.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy minden cég ugyanarra a műszaki tartalomra adott ajánlatot.
Elmondja, hogy augusztus 20-a után lehet kezdeni a kivitelezést. Szeretne úgy megállapodni a
kivitelezővel, hogy a cég előlegezze meg a költségeket és ne az önkormányzatnak kelljen a
lekötött pénzhez nyúlnia. Ezen kívül előleget is igényelt az önkormányzat, ami az összköltség
35 %-a, 6.100.000,- Ft. Ezt augusztus elején leigényeljük. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely
szerint az orvosi rendelő felújításával a képviselő-testület a Kerámia 2003. Kft.-t bízza meg.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
41/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy az orvosi rendelő felújítási
munkáival a Kerámia 2003. Kft-t (9174. Dunaszeg, Árpád Fejedelem u. 6.) bízza
meg.
A megbízási díj összege: 14.400.000,- Ft + ÁFA.
A megbízottnak a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell a felújítási
munkákat elvégeznie.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a
megállapodást írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismereti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy korábban egy rendeletben
szabályozták a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat. Egy korábbi testületi ülésen a
szociális ellátásokról már alkotott egy külön rendeletet a testület. Most pedig a gyermekvédelmi
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ellátásokról szóló rendeletet kellene megalkotni. Ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében jövedelemhatárt nem lehet előírni, ezért ez
kikerült a mostani rendeltből. Elmondja, hogy korábban létezett a rendszeres nevelési segély is,
melyet javasol megszüntetni, mivel aki jogosult rá, az egyébként jogosult a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre is. Az óvodáztatási támogatás egy új juttatás, mely jegyzői
hatáskörben van. A szociális törvény alapján azonban a képviselő-testület meghatározhatja helyi
rendeletben, hogy az első alkalommal nyújtott pénzbeni óvodáztatási támogatás helyett
természetbeni támogatást nyújt. Ezt javasolja megállapítani. Az iskolakezdési támogatásra
vonatkozó szabályoknál javaslatokat kér. Elmondja, hogy ahhoz, hogy adómentesen nyújtható
legyen a támogatás, szociális alapon kell nyújtani, különben annak is, aki adja, valamint annak
is, aki kapja adózni kell utána. Elmondja, hogy a térítési díjakról majd külön rendeletet kell
alkotni. Erre azért van szükség, mivel az iskolai és óvodai feladatokat társulásban látja el az
önkormányzat, de a társulás nem alkothat rendeletet, ezért minden társulásban résztvevő
önkormányzatnak el kell fogadnia az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy az óvodások is kapjanak támogatást. Az általános
iskolásoknak a tankönyvek megvásárlását javasolja.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a három gyermekes családoknak egyébként sem kell a
tankönyvért fizetni, így nekik az önkormányzat nem nyújt támogatást.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy egyiket az állam, másikat az önkormányzat támogatja, de
lehet azt is meghatározni, hogy az általános iskolások részére is pénzbeli támogatást nyújt a
testület, és akkor a három gyermekes családot is támogatja az önkormányzat.
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy az általános iskolások 6.000,- Ft támogatást kapjanak.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy az óvodások 4.000,- Ft-ot, általános iskolások 6.000,- Ft-ot,
a középiskolások pedig 8.000,- Ft-ot kapjanak. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Ifj. Takács Béla: a főiskolásoknak, egyetemistáknak is javasol támogatást nyújtani
rászorultságtól függően.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a főiskolások támogatására szolgál a Bursa Hungarica
önkormányzati ösztöndíjpályázat, ezért nem javasol ezen felül még egyéb támogatást
megállapítani nekik. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat lényege, hogy az önkormányzat
megállapít egy havi támogatási összeget a pályázónak, melyhez az állam ugyanannyit hozzátesz,
így célszerűbb ezt a fajta támogatást nyújtani.
Jankovits Ferencné: egyetért a jegyzőnővel.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy azok a gyerekek, akik nem a bősárkányi iskolába járnak,
kaphatnak-e támogatást az iskolába történő utazáshoz.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az önkormányzat azon gyerekek utaztatását köteles
megoldani, akik abba a közoktatási intézménybe járnak iskolába, óvodába, amellyel az
önkormányzat megállapodást kötött. Ezen felül szociális alapon az önkormányzat nyújthat
támogatást más iskolába járóknak is.
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Jankovits Ferencné: elmondja, hogy arra is figyelni kell, hogy mit bír el a költségvetés. Egyelőre
nem javasolja a nem társult intézménybe járó gyermekek utaztatásának támogatását.
Ifj. Takács Béla: kéri, hogy a rendeletbe kerüljön be a más iskolába járók utaztatásának
támogatás.
Németh Imre: nem javasolja a rendeletbe szabályozni a másik iskolába járók utaztatásának
támogatását. Úgy gondolja, hogy ha később felmerül a kérdés, még dönthetnek róla.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja Ifj. Takács Béla javaslatát.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a javaslatot elutasította.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendeletet azzal a módosítással, hogy az óvodások
óvodakezdési támogatása 4.000,-Ft, az általános iskolások iskolakezdési támogatása pedig
6.000,- Ft.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 7/2009.(VII.30.) rendelete egyes
gyermekvédelmi ellátásokról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
3. napirendi pont: Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása megszüntető okiratának
elfogadása valamint társulási megállapodás-módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy korábban már szó volt arról, hogy a Tóközi Önkormányzatok
Térségfejlesztési Társulását mint költségvetési szervet a társult tagoknak meg kellene szüntetni,
mivel költségvetési szervként történő további működtetése szükségtelen. A Tóközi
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása pályázaton azonban különböző számítástechnikai
eszközöket nyert. A pályázat feltétele volt, hogy 2010 októberig a társulás fennmarad. E miatt
más formában tovább kellene működnie a társulásnak. Elkészült a társulási megállapodás
módosítása. Javasolja elfogadni. A Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának
szerepét a továbbiakban átvette a Többcélú Kistérségi Társulás Térségfejlesztési Társulása.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a megszüntető okirat jóváhagyását és a társulási
megállapodás módosítását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
42/2009.(VII.29.) határozata
1.

Tárnokréti
Község
képviselő-testülete
a
Tóközi
Önkormányzatok
Térségfejlesztési Társulása megszüntető okiratát a mellékelt tartalommal
elfogadja.
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2.

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tóközi
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása társulási megállapodás módosítását
az előterjesztett tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány
Nagyközség Polgármesterét értesítse, valamint a társult tagok döntését követően a
megszüntető okiratot és a társulási megállapodás módosítását írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő:
értesítésre azonnal
aláírásra a társult tagok döntését követően
4. napirendi pont: Győrig Zoltán (Rábcakapi, Fő u. 83.) vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az ajánlat írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti az ajánlatot.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, melyből
Tárnokréti Község Önkormányzatának 1560/28257 része van.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint meg kellene nézni, hogy mennyi az értéke az egész
ingatlannak, valamint az önkormányzat részének, s azt követően lehet dönteni, hogy a vevő
ajánlatát elfogadja-e a testület.
Németh Imre: javasolja addig elhalasztani a döntést, amíg kiderül, hogy mennyi az ingatlan
értéke.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalja újra a kérdést a
testület, miután az ingatlan értékét megállapították.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
43/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község képviselő-testülete dönt arról, hogy Győrig Zoltán Rábcakapi, Fő
u. 83. szám alatti lakos – Lébény 0474/1. hrszú ingatlan Tárnokréti Község
Önkormányzata tulajdonában lévő részére vonatkozó – vételi ajánlatáról a következő
testületi ülésen dönt, miután az ingatlan értékéről tudomást szerez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékére vonatkozó
információkat beszerezze, és a kérdést a következő testületi ülésen terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Szennyvízcsatorna-pályázat benyújtásának lehetősége.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy kiírták a szennyvízcsatorna-pályázatot. Szeptember 25. a
benyújtási határidő.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy lehet ugyan pályázni az előzetes költségekre (tervek
elkészítése, engedélyek beszerzése.), viszont ezeket a dokumentumokat be kell nyújtani már a
pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Jankovits Ferencné: úgy értelmezi, hogy vízjogi engedélyre van szükség a pályázat
benyújtásához, a megvalósíthatósági tanulmány pl. csak a második körben kell majd. Elmondja,
hogy kevés az idő arra, hogy ilyen gyorsan összejöhessen ez a pályázat, hiszen most az orvosi
rendelővel nagyon sok dolog lesz. A támogatás mértéke egyébként 90 %.
Dr. Molnár Erika: úgy gondolja, hogy ettől függetlenül mindenképpen el kell kezdeni
foglalkozni a kérdéssel. Elmondja, hogy egy felmérést kellene végezni a faluban, hogy kik
igényelnék a szennyvízcsatornát. A pályázat benyújtásakor ugyanis 50 %-os támogatottság kell.
Majd 5 évben belül legalább 70 %-os rákötést kell elérni.
Németh Imre: elmondja, hogy az önrészt mindenképpen elő kell teremteni, ami egy 100 millió
Ft-os beruházás esetén 10 millió Ft.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az önrész nagy része lakossági önrész, ezen kívül az
önerőre is lehet pályázni. A lakossági önrészt lakástakarékpénztári befizetésekkel lehet
biztosítani. Javasolja, hogy mérjék fel a faluban az igényeket. 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
44/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község képviselő-testülete a lakosság körében felmérést végez arra
vonatkozóan, hogy a lakosság kívánja-e a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését és
vállalja-e a beruházás költségéből az ingatlanra eső hányadot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmérést végezze el.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Gázszolgáltató-váltás lehetősége.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az ajánlat írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az ÉGÁZ-on kívül megjelent egy másik gázszolgáltató is a
piacon, az EMFESZ Kft. Ismerteti a cég ajánlatát. Elmondja, hogy kb. 1 havi gázdíj összegét
spórolná meg az önkormányzat, ha ezzel a céggel kötne megállapodást. A cég – külön költség
nélkül – lebonyolít mindent, ami az átállással kapcsolatos
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy nézzük meg a jelenlegi gázszolgáltatási szerződésben, hogy
milyen feltételekkel lehet azt felmondani, nehogy hátrány érje az önkormányzatot..
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Jankovits Ferencné: javasolja a szolgáltatásváltást, amennyiben a jelenlegi szerződésben nincs
kedvezőtlen kikötés az önkormányzatra nézve. 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
45/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község képviselő-testülete dönt arról, hogy 2009. szeptember 1-jétől a
földgázszállítást az EMFESZ Kft.-től (1054. Budapest, Szabadság tér 7.) kívánja
igénybe venni, amennyiben a jelenlegi gázszolgáltatási megállapodást kedvezőtlen
feltételek nélkül fel lehet mondani.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatásra vonatkozó
megállapodást az EMFESZ Kft.-vel a mellékelt ajánlat alapján írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Kisalföld Volán autóbuszmenetrend-változtatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti a menetrendváltozást. Javasolja a menetrendváltoztatás
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
46/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község képviselő-testülete a Kisalföld Volán Zrt. által tervezett
autóbuszmenetrend-változtatást elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Kisalföld Volán Zrt.t értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Klubhelyiség biztosítása a fiataloknak.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a tejcsarnok nagyon leromlott állapotban van. Véleménye
szerint így nem lehet odaadni a fiataloknak, az önkormányzatnak pedig nincs arra anyagi
lehetősége, hogy felújíttassa.
Németh Imre: tudomása szerint a telek az egyházé, de az épület az nem.
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Jankovits Ferencné: javasolja, hogy átmenetileg, az orvosi rendelő felújításának idejére a
fiataloknak adja használatba a testület a kultútház klubhelyiségét. Elmondja, hogy úgy kívánja a
fiatalok használatába adni a helyiséget, hogy kijelölnek maguk közül egy felügyelőt.
Dr. Molnár Erika: javasolja megállapodás kötését a fiatalokkal.
Erdélyi József: elmondja, hogy beszélt a fiával, aki azt mondta, hogy akkor nem szeretnének ide
jönni, ha csak este 8-ig, 10-ig lehetnek itt, valamint, ha felügyelet alatt lesznek.
Jankovits Ferencné: úgy gondolta, hogy maguk közül jelöljenek ki valakit, és a kisebbek ne
legyenek itt felügyelet nélkül. Véleményes szerint mindenképpen kell valaki felelős.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a fiatalok panaszkodtak, hogy bármit kértek az
önkormányzattól, azt nem kapták meg, csak székeket, meg egy lejátszót kaptak.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy tőle nem kértek semmit.
Németh Imre: véleménye szerint a fiatalok is tegyenek valamit.
Erdélyi József: úgy gondolja, hogy az a probléma, hogy a fiataloknak nem lesz helyük, lesz
ugyan egy szép egészségház, de a fiatalok sérelmezik, hogy onnan kiszorulnak.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a fiataloknak van elképzelése, amitől az önkormányzat
elzárkózik, maximum éves szinten különböző támogatást ad az ifjúsági szervezetnek. A csarnok
felújítása nem az önkormányzat feladata, ezt oldja meg az ifjúsági szervezet, de ő támogatja a
fiatalokat ebben. Szeretné elérni, hogy a fiatalok próbáljanak meg összeszerveződni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ha nem akarnak a fiatalok ide jönni, akkor ne jöjjenek.
Lehet, hogy félnek bejönni egy kulturált helyre. Ezt a megoldást a felújítás idejére gondolta,
aztán a későbbiekben el lehet gondolkodni, hogy esetleg a jelenlegi polgármesteri irodát
megkaphatnák a fiatalok, és a hivatalos helyiség hátraköltözne.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint meg kellene keresni a vállalkozókat is, segítsünk egy helyet
kialakítani a fiataloknak. A tejcsarnok pont jó lenne erre. Saját maguk segítenének azt felújítani,
így a magukénak éreznék. De ha feltételekkel engedik ide őket, akkor azt nem érzik magukénak.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy mindenhol vannak feltételek.
Erdélyi József: úgy gondolja, hogy az a lényeg, hogy valamit biztosítani kell a fiataloknak.
Németh Imre: egyetért azzal, hogy feltételekkel kaphassák meg a helyiséget a fiatalok. a jövő
évi költségvetésbe pedig be kell tervezni egy összeget, amivel az önkormányzat támogatja a
fiatalokat.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ide jöhetnek, de viselkedjenek normálisan.
Ifj. Takács Béla: úgy gondolja, hogy ha ez rövid távra szól, akkor meg kell beszélni, hogy mi
lesz hosszú távon.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy 5 évig a rendelő épületében nem működhet ifjúsági klub a
pályázati feltételek miatt.
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Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy milyen mértékben támogatná az önkormányzat a fiatalok
törekvéseit. Ezt el kell dönteni. Megkérdezi, hogy a tejcsarnok felújítását támogatná-e az
önkormányzat, pl. 500.000,- Ft-tal.
Németh Imre: elmondja, hogy majd ha konkrétumokat lát, akkor tud erről dönteni.
Dr. Molnár Erika: véleménye szerint, ha a fiatalok szeretnének valamit, akkor jöjjenek ide és
kérjenek támogatást.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint erre azt mondják, hogy nem jönnek, mert úgyse kapnak.
Véleménye szerint, ha 500.000,- Ft-ot át lehetne csoportosítani a költségvetésből a részükre, az
jó lenne.
Erdélyi József: támogatja a felvetést.
Németh Imre: elmondja, hogy hajlandóság van benne, de majd akkor tud dönteni, ha látja a
körülményeket. Ha valamit elkezdenek a fiatalok, támogatja őket.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a testület adja oda a klubhelyiséget a fiataloknak, illetve
egy-két felelős személynek. 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
47/2009.(VII.29.) határozata
Tárnokréti Község képviselő-testülete dönt arról, hogy a Közösségi ház
klubhelyiségét átmeneti időre az ifjúsági szervezet használatába adja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a az ifjúsági
szervezetet értesítse, és a felelős személyekkel a megállapodást kösse meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2000 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

