
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-9/2009./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  2009.  szeptember  15-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, 
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,
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető,
T. Czirják Éva Tutiterv Kft. képviseletében az 1. napirendi pontnál,
Mercs Bernadett Tutiterv Kft. képviseletében az 1. napirendi pontnál,
Jankovits Ferenc felelős műszaki vezető (orvosi rendelő felújítása)

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 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 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. Tájékoztató a településrendezési terv készítéséről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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4. Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. Győrig Zoltán (Rábcakapi, Fő u. 83.) vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvétel.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

7. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések 
meghozatala.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

8. Takarítói állás meghirdetése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Napirend előtt:

Jankovits Ferenc: mint az orvosi rendelő felújítási munkáinak felelős műszaki vezetője kéri a 
képviselőket,  hogy ha van kérdésük, észrevételük a rendelő felújításával kapcsolatban, akkor 
mondják el.

Németh Imre: megkérdezi, hogy a tető felújítása nem borítja-e fel a tervezett költségvetést.

Jankovits Ferenc: elmondja, hogy nem, mivel belefér a költségvetésbe.

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Tájékoztató a településrendezési terv készítéséről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  folynak  a  rendezési  tervvel  kapcsolatos  munkálatok. 
Megérkeztek a szakhatósági vélemények. Megkéri a tervező cég képviselőjét, hogy tájékoztassa 
a  testületet  a  rendezési  terv  készítésének  jelenlegi  állásáról  és  arról,  hogy milyen  irányban 
haladhatunk tovább.

T.  Czirják  Éva:  elmondja,  hogy  előzetes  véleményezésre  küldték  ki  az  eddigi  anyagot.  A 
szakvélemények  visszaérkeztek.  Három véleményt  emel  ki,  melyek  azért  fontosak,  mert  át 
kellene gondolni a javasoltakat. A polgármester asszonnyal előzetesen egyeztetett már ezekről a 
véleményekről, s ez alapján dolgoztak ki egy javaslatot, amit már a véleményező szervekkel is 
egyeztettek.  A kereskedelmi szolgáltató területtel  kapcsolatban voltak véleménykülönbségek, 
melyre  megpróbáltak  egy kompromisszumos  megoldást  találni.  Ismerteti  a természetvédelmi 
hatóság, a Fertő-Hanság Nemzeti  Park Igazgatóság és a Megyei  Földhivatal  véleményét.  (A 
vélemények írásban mellékelve.) A természetvédelmi hatóság azt kifogásolta, hogy NATURA 
2000 területen  jelöltek  ki  kereskedelmi  szolgáltató  területet,  amit  nem javasolnak.  A másik 
javaslatuk  az  volt,  hogy  a  település  határától  távolabb  legyenek  a  kereskedelmi  szolgáltató 
területek kijelölve, legyen egy védőtávolság. Ugyanezeket kifogásolta a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság. A Megyei Földhivatal más szempontból közelítette meg a témát, azt vizsgálta, 
hogy a fejlesztéssel érintett területek mennyire értékes földterületek. A NATURA 2000 területek 
igazából  gyengébb minőségű földterületek,  mivel  ezeket  nem művelik.  Első észrevételük az 
volt, hogy a kereskedelmi, szolgáltató területek jó minőségű földek. A másik észrevételük, hogy 
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a temető felé tervezett lakóterületfejlesztéssel érintett területek, valamint a tó környéke szintén 
jó minőségű területek. Ezt a három véleményt egyeztetve a polgármesterrel arra jutottak, hogy a 
kereskedelmi szolgáltató területet a falutól távolabb jelölnék ki, valamint hogy a temetőnél a 
lakóterületfejlesztés el is maradhatna. Mivel a tó környékére épületeket nem terveztek, így az a 
funkció, amit oda terveztek, az maradhatna. A három véleményező hatósággal is leegyeztette 
ezeket  a  módosítási  javaslatokat,  amivel  egyetértettek.  Ez  lenne  a  B1  verzió.  Ezekkel  a 
javaslatokkal készülne el az új véleményezési anyag, amennyiben a testület egyetért vele.

Ifj.Takács Béla: megkérdezi, hogy a sportpálya-kijelölés szerepel-e a tervezésben, hiszen arról is 
döntött a testület.
 
T. Czirják Éva: elmondja, hogy ezen a térképen még nem szerepel, de a következő anyagban 
már szerepeltetik. Lesz még több változtatás is, pl. a szennyvíztisztítót is át kell helyezni, mert 
azt  a  területet,  ami  korábban  erre  a  célra  ki  lett  jelölve,  értékesítette  a  testület.  A 
szennyvíztisztítóval kapcsolatban elmondja, hogy a közműves tervező utánanéz annak, hogy 3-4 
település  tudna-e közösen pályázatot  benyújtani  szennyvízcsatornázásra,  vagy hogy önállóan 
milyen lehetőségek lennének. 

Ifj.  Takács  Béla:  anyagot  oszt  ki  az  általa  javasolt  szennyvíztisztítási  megoldásról.  Minden 
ingatlanon lenne külön szennyvíztisztító,  de  az  önkormányzat  pályázna  és  vezényelné  le  az 
egészet.

T. Czirják Éva: elmondja, hogy a következő lépésben egy újabb véleményezési anyagot fognak 
elkészíteni, amit majd a testületnek is meg kell vitatnia, valamint a szakhatóságoknak is el kell 
küldeni.  Javasolja,  hogy az ismertetett  módosításokról  döntsön a  testület.  Megkérdezi,  hogy 
van- e egyéb felvetésük a testületi tagoknak. 

Németh  Imre:  egyetért  a  javaslatokkal.  Úgy  gondolja,  hogy  a  későbbiekben  is  lehet  majd 
módosítani a tervet, ha lakóterületre lesz szükség.

Ifj.Takács  Béla:  megkérdezi,  hogy  azok  a  mezőgazdasági  területek,  melyek  lakóterületnek 
lesznek  kijelölve,  át  is  lesznek-e  minősítve,  vagy  folytatni  lehet-e  rajta  továbbra  is  a 
mezőgazdasági tevékenységet.

T.  Czirják  Éva:  elmondja,  hogy amíg  nem vonják  ki  a  művelési  ág  alól  a  területet,  addig 
folytatható a mezőgazdasági tevékenység.

Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy a cakóházi út mellett tervezett kereskedelmi szolgáltató terület 
fele lakóterület legyen.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
49/2009.(IX.15.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  a  településrendezési  terv  készítésével 
kapcsolatban dönt arról, hogy a „B” változatú településfejlesztési koncepciót hagyja 
jóvá a következő módosításokkal: 

1. Rábcakapi  felől  a  falu  szélére  tervezett  tartalék  kereskedelmi,  szolgáltató 
területet a falu szélétől távolabb helyezi el. 

2. A  25.  41-42.  hrszú  kereskedelmi,  szolgáltató  területek  felére 
lakóterületfejlesztést jelöl ki.

3. A temető felé mégsem jelöl ki lakóterületfejlesztést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a tervező céget 
értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal 

2. napirendi pont: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a költségvetés kiadási és bevételi 
oldala 835.000,- Ft-tal nőtt. A bevétel növekedése a következőkből tevődik össze: 20.000,- Ft 
állami  támogatás  nyári  gyermekétkeztetésre,  62.000,-  Bérpolitikai  intézkedés, 
keresetkiegészítés, 35.000,- Ft mozgáskorlátozotti támogatásra, 152.000,- Ft európai parlamenti 
választásra,  66.000,-  Ft  2008.  évi  SZJA-kiegészítésként,  500.000,-  Ft  Tárnokréti  Községért 
Közalapítványtól. A kiadási oldalon a következők jelentkeztek: 20.000,- Ft gyermekétkeztetésra, 
62.000,- Ft keresetkiegészítésre, 650.000,- Ft fűnyíró traktorra, 35.000,- Ft mozgáskorlátozotti 
támogatásra, 23.000,- Ft közgyógyellátási támogatásra, 106.000,- Ft köztemetésre, 152.000,- Ft 
a  választásra.  193.000,-  Ft-tal  csökkent  a  tartalék.  Ez  a  módosítás  már  beépítésre  került  a 
beszámoló anyagába.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  8/2009.(IX.16.)  rendelete  az 
önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.(II.20.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a pályázati pénzek rendben befolytak. A 
rendezési tervre 504.000,- Ft-ot igényelt az önkormányzat, a falugondnoki buszra 7.296.000,- 
Ft-ot.  Elmondja,  hogy  jó  helyzetben  van  az  önkormányzat,  pénzügyi  gondjai  nincsenek. 
7.000.000,- Ft értékben értékpapírt vásároltak. Az orvosi rendelőre felvett több mint 6.000.000,- 
Ft előleget is lekötötték, hogy kamatozzon a kifizetésig. Elmondja, hogy a kiadások egy része 
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majd a második félévben fog jelentkezni. A közművelődési érdekeltségi pályázaton 335.000,- 
Ft-ot nyert az önkormányzat. Dönteni kellene róla, hogy mire költse az önkormányzat.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy 335.000,- Ft-ot nyert az önkormányzat, de 450.000,- Ft-ot 
lehet  elkölteni,  mivel  önrészt  is  vállalt.  A  pályázatban  színpadépítést,  projektorvásárlást, 
könyvtári  polcok  beszerzését  jelölték  meg.  Elmondja,  hogy  a  könyvtári  polcokat  a 
mozgókönyvtári támogatásból is be tudják szerezni, így azt nem javasolja ebből a támogatásból. 
A színpad lehetne mobil, vagy fix színpad, de lehetne projektort is vásárolni.

Varga Attiláné: úgy gondolja,  hogy a projektor önmagában nem akkora tétel,  hogy az egész 
támogatási összeget erre fordítsa az önkormányzat. 

Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy nem csak projektort kellene venni, hanem vászon is 
kellene hozzá, világítás, hangosítás. Egy komplett rendszer kellene.

Németh  Imre:  véleménye  szerint  ezt  jobban  ki  tudná  használni  az  önkormányzat,  mint  a 
színpadot. 

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint is jobban kihasználható a projektor, mint a színpad. Egy 
évben egyszer  ha szükség van színpadra,  akkor lehet hozatni máshonnan. Megkérdezi,  hogy 
amennyiben a projektor nem kerül 450.000,- Ft-ba, a fennmaradó pénzt mire lehetne elkölteni.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy lehetne mellette még bútort vásárolni. Szavazásra bocsátja a 
javaslatot,  mely  szerint  a  közművelődési  érdekeltségi  pályázaton  nyert  támogatásból  az 
önkormányzat projektort vásárol, a fennmaradó pénzből pedig bútorokat.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
50/2009.(IX.15.) határozata

1. Tárnokréti  Község  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2009.  évi  első  félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

2. Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  közművelődési 
érdekeltségi pályázaton nyert támogatásból projektort és bútort vásárol.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen ajánlatokat projektorra.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Tárnokréti Község Képviselő-testületének is el kell fogadnia 
a térítési díjakról szóló rendeletet, mivel társulási megállapodás alapján az óvodás és általános 
iskolás  gyermekek  Bősárkányban  étkeznek,  valamint  az  idősek  nappali  ellátására  kötött 
megállapodás  alapján  a  Gondozási  Központ  és  Egészségügyi  Szolgálat  keretében  tárnokréti 
lakosok is  igénybe vehetik az idősek klubját.  Ismerteti  a rendelettervezetet.  Elmondja,  hogy 
kedvezőbb  díjakat  is  meghatározhat  az  önkormányzat,  de  akkor  a  különbözetet  meg  kell 
térítenie.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendeletet.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  9/2009.(IX.16.)  rendelete  az 
étkeztetés és idősek nappali ellátása térítési díjának mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

5. napirendi pont: Győrig Zoltán (Rábcakapi, Fő u. 83.) vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az ajánlat írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  előző  ülésen  már  tárgyalta  a  testület  Győrig  Zoltán 
kérelmét. Akkor arról döntöttek, hogy utána kell járni az ingatlan értékének.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a tulajdoni lap alapján az önkormányzat tulajdonrésze 1 ha 
3565  m2 és  ez  a  rész  15,6  AK értékű.  Az  értékesítés  során  10.000,-  Ft/AK értékkel  lehet 
számolni.  Így kb. 156.000,- Ft az ingatlan értéke. Győrig Zoltán 30.000,- Ft-ot ajánlott,  ami 
nagyon alacsony ár.

Németh Imre: véleménye szerint magasabb összeget kellene meghatározni. addig elhalasztani a 
döntést, amíg kiderül, hogy mennyi az ingatlan értéke.

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint, ha az önkormányzatnak nincs szüksége pénzre, akkor nem 
kellene eladni ezt a területet, hiszen lassan már mindent elad az önkormányzat.

Jankovits Ferencné: javasolja, hogy 200.000,- Ft-ért próbálják meg a kérelmezőnek értékesíteni 
a területet.

Németh  Imre:  javasolja  felhatalmazni  a  polgármestert,  hogy  az  árban  a  leendő  vevővel 
megállapodjon,  de maximum csak 20.000,-  Ft-tal  csökkentheti  a  testület  által  meghatározott 
árat.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
51/2009.(IX.15.) 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 ajánlatát a következő 
feltételekkel fogadja el:
Vételár: 200.000,- Ft. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  kérelmezőt  értesítse, 
valamint a vételárról tárgyaljon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy testületi döntés nélkül maximum a meghatározott vételár 10 %-ával kevesebb 
árban egyezzen meg a kérelmezővel.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvétel.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné: elmondja,  hogy  az  önkormányzat  a  felsőoktatási  intézményben  tanuló 
hallgatókat támogatásban részesítheti, ha csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. 
A felsőoktatási ösztöndíj pályázat feltétele, hogy az önkormányzat csatlakozzon a pályázathoz 
2009. szeptember 30-ig és október 1-jével hirdesse meg a pályázatot. 

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy  a  támogatás  három  részből  tevődik  össze:  amennyi 
támogatást  ad az önkormányzat,  ugyanannyit  tesz mellé  a  Minisztérium,  valamint  a  megyei 
önkormányzat  is  támogatásban részesítheti  a  pályázót.  Amennyiben  az önkormányzat  állapít 
meg támogatást, minimum 1.000,- Ft támogatást kell nyújtani.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a csatlakozást és a pályázatok kiírását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
52/2009.(IX.15.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  csatlakozni  kíván  a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja.
A Képviselő-testület dönt az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról az előterjesztett 
pályázati kiírások szövegének elfogadásával.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer keretében 
a  beérkezett  pályázatokról  hozott  döntést  az  OKM  Támogatáskezelő  által 
üzemeltetett honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatokat a 
nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírások helyben 
szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
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7. napirendi pont: Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulással 
kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti  az előterjesztést.  Elmondja, hogy a társult önkormányzatoknak 3 
döntést  kell  hozniuk.  Egyrészt  hozzá  kell  járulniuk  a  Mosonmagyaróvári  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Alapító  Okiratának  a  módosításához.  Másrészt  az 
önkormányzatnak  kezességet  kell  vállalnia  a  Mosonmagyaróvár  Nagytérségi  Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás által kibocsátandó kötvénytartozás megfizetésére. Harmadrészt 
az önkormányzatoknak vállalniuk kell a rájuk eső önrész finanszírozását. Az utóbbi Tárnokréti 
esetében 930.000,-Ft. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a pályázat benyújtásához minden önkormányzatnak el kell 
fogadnia a határozati javaslatokat. Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a határozati 
javaslatokat. Szavazásra bocsátja az 1. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
53/2009.(IX.15.) határozata

1. Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  rendelkezéseinek  értelmében 
hozzájárul  a  Mosonmagyaróvári  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  módosításaihoz.  Felhatalmazza  a 
polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 22.

2. Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  készfizető  kezességet  vállal  a 
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Önkormányzati  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
által kibocsátandó 1.500.000.000,- Ft értékű kötvénynek az önkormányzatra eső 
2.790.000,- Ft kötvénytartozás megfizetésére. Felhatalmazza a polgármestert a 
bankkal kötendő kezességvállalási szerződés aláírására.  
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2009. október 15.
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3. Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  2010.  évi  költségvetésében  vállalja  a 
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Önkormányzati  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
részére  megfizetendő  500.000.000,-  Ft  értékű  önerő  hozzájárulás 
önkormányzatra eső 930.000,- Ft megfizetését. 
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Németh Imre: elmondja, hogy van ahol a hulladékgyűjtőkre azonosítót ragasztanak, és a lakos 
annyiszor  fizet,  ahányszor  kiteszi  a  hulladékgyűjtőt.  Van,  ahol  a  komposztálható  hulladékot 
külön gyűjtik. Ezeket javasolni kellene ebben a térségben is.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  itt  is  ez  a  cél.  Egy-két  faluban  kísérleti  jelleggel  már 
bevezették a komposztálást is.

8. napirendi pont: Takarítói állás meghirdetése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a takarító megbízását megszüntette. Volt egy érdeklődő a 
feladatok ellátására, de időközben elhelyezkedett, ezért javasolja, hogy hirdesse meg a testület a 
takarítói feladatok ellátását. Javasolja, hogy megbízási szerződéssel alkalmazzanak egy embert 
takarítói feladatok ellátására heti 10 órában. 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 
54/2009.(IX.15.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  2009.  október  1-jétől  takarítói  feladatok 
ellátására heti 10 órás megbízással felhívást tesz közzé.
A megbízási díj bruttó 35.000,- Ft/hó. Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 30.
Elvégzendő feladatok:  kultúrház,  önkormányzat  hivatala,  valamint  orvosi  rendelő 
takarítása.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állás meghirdetéséről, és a 
jelentkezések  elbírálásáról  gondoskodjon,  valamint  a  megbízási  szerződést  kösse 
meg.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Ifj.  Takács Béla:  megkérdezi,  hogy a  járdakészítőkkel  felvették-e a  kapcsolatot.  Ezen kívül, 
véleménye  szerint  kérni  kellene  a  közhasznú  dolgozóktól,  hogy  a  járdák  mellett,  ha  füvet 
nyírnak, akkor a járdára rálógó gazt is vágják le. 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy igen, levélben kérték a céget, hogy gondoskodjon a járdák 
javításáról, de választ még nem kaptak.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  Nagy  Ferencnek  a  település  jövő  évi  800  éves 
évfordulójával kapcsolatban több ötlete is van. Kéri a testületet, hogy döntsön arról, mivel ért 
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egyet, mit támogat. 3 javaslata van: szervezne egy helytörténeti, néprajzi kiállítást, készítene egy 
tárnokréti  lakosokra  vonatkozó  részletes  anyakönyvet,  vagy  Tárnokréti  jelenlegi  lakóiról 
készítene fotót és ezeket egy albumba tenné.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy mennyi lenne ezeknek az anyagi vonzata.

Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy a fotóalbum készítése esetén a fotók előhívása, valamint 
az album költsége lenne a költség. Az anyakönyv elkészítése inkább nagy munka, mint nagy 
költség. Véleménye szerint nem lenne egyik sem túl nagy költség.

Németh Imre: javasolja, hogy a testület támogassa Nagy Ferenc ötleteit.

Dr.  Molnár Erika: véleménye  szerint  erre a célra a  mozgókönyvtári  támogatásból  is  lehetne 
fordítani.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület támogatja 
Nagy Ferenc 800 éves évfordulóval kapcsolatos ötleteinek megvalósítását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
55/2009.(IX.15.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete támogatja Nagy Ferenc 9024. Győr, Lajta u. 
1.  szám alatti  lakos  ötleteinek  megvalósítását  Tárnokréti  800 éves  fennállásának 
2010-ben megrendezendő ünnepével kapcsolatban.
A Képviselő-testület támogatja a helytörténeti, néprajzi kiállítás megszervezését, a 
tárnokréti anyakönyv elkészítését, valamint a tárnokréti fotóalbum elkészítését. 
A  Képviselő-testület  kéri  a  szervezőt,  hogy  a  szervezéssel  kapcsolatos  anyagi 
igényét az önkormányzatnak nyújtsa be.
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  az  érintetteket 
értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2000 órakor bezárja. 

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


