Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-12/2009./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. november 30-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,
Erdélyi József,
Németh Imre,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.
Az ülésről távolmaradt:
Molnárné Boros Katalin testületi tag
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető
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 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves helyzetéről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
3. 2010. évi költségvetési koncepció jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. Építményadóról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2
5. Kóny székhelyű családsegítő és Gyermekjóléti társulás feladatkörének bővítése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
6. Tárnokréti Község Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
7. Télapócsomag vásárlása a gyerekeknek.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
8. Szennyvízkezeléssel kapcsolatos tájékoztató.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Zárt ülési napirend:
9. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
10. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
11. Hivatalból átmeneti segély megállapítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a bevételi és kiadási oldalt is
érinti a módosítás. A módosítások a következőkből tevődnek össze: a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázaton nyert az önkormányzat 335.000,- Ft-ot, létszámcsökkentési
pályázaton 1.135.000,- Ft-ot. Az önkormányzat 13 millió Ft értékben értékpapírt értékesített. A
falunapi rendezvényre kapott az önkormányzat a kistérségi társulástól 50.000,- Ft-ot, valamint
az MVH-tól 500.000,- Ft-ot. Ugyanezek a tételek a kiadási oldalon is megjelennek. Ahhoz, hogy
a két oldal egyensúlyban legye, 1.076.000,- Ft-ot tartalékba lehetett volna tenni, de inkább az
orvosi rendelő kiadásait emelték meg.
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 12/2009.(XII.1.) rendelete az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves helyzetéről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést.
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Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a kiadásoknál a közösségi színtér cím alatt a megbízási díj és
a szolgáltatások mit takarnak.
Varga Attiláné: elmondja, hogy falunapi, idősek napi műsorok kiadásai szerepelnek a
szolgáltatásoknál, a megbízási díj pedig a könyvtáros megbízási díját és annak járulékait jelenti.
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
63/2009.(XI.30.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének 2009. évi
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal
elfogadja.
3. napirendi pont: 2010. évi költségvetési koncepció jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti a koncepciót. Megkérdezi a képviselőket, van-e javaslatuk
bevételnövelésre, illetve kiadáscsökkentésre, vagy arra, hogy jövőre mit próbáljon meg
megvalósítani az önkormányzat.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a pályázatokat figyelik-e folyamatosan.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy igen, hiszen pályázatok nélkül nem is tudnak fejleszteni.
Németh Imre: megkérdezi, hogy az állami normatívák csökkennek-e.
Varga Attiláné: elmondja, hogy igen, és sajnos közvetve Tárnokrétit is érinti a társulási
hozzájárulások csökkenése, hiszen ha pl. az iskolai normatívából Bősárkány nem jön ki, akkor
nagyobb hozzájárulást kell Tárnokrétinek is fizetni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a körjegyzőségi hozzájárulás és a falugondnoki szolgálat
támogatása is csökken.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy jövőre lesz-e lehetőség ÖNHIKI-támogatásra.
Varga Attiláné: elmondja, hogy valószínűleg nem, mert sajnos a fejlesztési mérleg nem felel
meg a kritériumoknak, de amikor a konkrét számadatok meglesznek, akkor újra átszámolja a
lehetőségeket. A legszigorúbb alapfeltétel az, hogy annyi fejlesztési kiadása lehet az
önkormányzatnak, amennyi fejlesztési bevétele. Az orvosi rendelőnél sokat kellett saját erőből
finanszírozni, így a fejlesztési kiadás meg fogja haladni a fejlesztési bevételt. Az óvoda
épületének eladásából származó bevétel sokáig jó volt saját forrás biztosítására.
Németh Imre: megkérdezi, hogy az orvosi rendelőnél hogy alakulnak a munkálatok.
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Jankovits Ferencné: elmondja, hogy most már több mint egy hónapja a gázbekötésre várnak.
Utána lehet csak a használatbavételi engedélyt megkérni. Elmondja, hogy a hiánypótlásokat
mind teljesítették.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a ravatalozó felújításával mi a helyzet.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy amennyiben lesz pályázati kiírás, újra fognak pályázni a
ravatalozó felújítására.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a játszótér kialakítására benyújtott pályázattal mi a helyzet.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a határozatot a támogatásról már megkapták. Most még
néhány kérdésnek próbál utánajárni, pl. hogy mindenképpen ugyanazokat az eszközöket kell-e
megépíteni, amiket a pályázatban szerepeltettek, vagy esetleg elegendő-e, ha darabszámra
megegyeznek.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a faluszépítést társadalmi munkába kellene megoldani, ebbe
a közalapítványt is be lehetne vonni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy megkereste a Tárnokréti Községért Közalapítványt, hogy a
rendelő parkosításánál segítsenek. A Közalapítvány nem zárkózott el ez elől.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a 800 éves évforduló ünneplése milyen formában fog
megvalósulni, milyen formában fogja az önkormányzat a rendezvényeket támogatni, milyen
formában vonják be a képviselőket, civil szervezeteket a szervezésbe.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a 800 éves évfordulóval kapcsolatos pályázatot beadták a
LEADER-program keretében. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, komoly összeg áll majd
rendelkezésre az ünnepségek megszervezéséhez, de ha nem nyer az önkormányzat, akkor
szerényebb körülmények között rendezik meg az ünnepséget.
Németh Imre: megkérdezi, hogy maradandó emlékművet is lehet-e állítani a pályázati pénzből.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ez a pályázat csak rendezvényeket támogat, emlékművet
nem, de kellene valami maradandót is csinálni. Egy emlékmű állításával kapcsolatos
tereprendezés pl. már elszámolható kiadás, ezzel számoltak is a pályázatban. Az elektromos
hálózatot is bővíteni kellene, mert voltak már ezzel problémák, mivel a jelenlegi 16 A nem bírja
el a rendezvényeket. Elmondja, hogy az önkormányzat szervezné meg a megemlékezést közösen
a civil szervezetekkel, az egyházzal. Az evangélikus lelkész támogatja a megemlékezést, örül
neki, ha lesz istentisztelet, beszédet is szívesen mond, de a szervezésbe nem kíván belefolyni. A
presbitérium még nem jelzett a megkeresésre. A tűzoltó egyesület jelezte, hogy együtt kíván
működni az önkormányzattal a szervezésben. A nőegylet is támogatja a szervezést,
vendéglátással, főzéssel, kiszolgálással. A Tárnokétiekért Egyesült képviseletében Jerger
Frigyesné jelezte, hogy benne van mindenben, de igazából csak személy szerint ő maga, mert
véleménye szerint az egyesület nem nagyon fogható semmire. Jerger Frigyesnének vannak
ötletei is, pl. lehetne valami hagyományőrző dolgot csinálni. A Közalapítvány is támogatja
szóban a szervezést, de eddig még ötletük nem volt.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy részt vett az egyik összejövetelen, amin a 800 éves
évfordulóval kapcsolatos ötleteket vitatták meg. Elhangzott ott egy olyan kijelentés, hogy a
testületnek csak az a feladata, hogy az anyagi hátteret biztosítsa. Véleménye szerint a testület
nem csak erre van, hiszen ha már a testület adja a pénzt, akkor hadd véleményezze az ötleteket,
programtervet is.
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Jankovits Ferencné: elmondja, hogy természetesen nem csak a fedezetet biztosítja a testület,
hiszen végső soron a testület dönti el, hogy mire adja a pénzt. Elmondja, hogy a szervezésben az
önkormányzat vezetésével bárki részt vehet. Az ötletbörzéknek pedig az a célja, hogy minél
több ötletet össze tudjon gyűjteni, és azt majd a testület elé tárni, hogy a testület tudjon miből
választani. A rendezvény június utolsó szombatján lenne. Nagy Ferenc vállalta, hogy készít egy
fotóalbumot a település lakosairól. A falu két végére lehetne egy üdvözlőtáblát elhelyezni pl.
azzal a felirattal, hogy „Üdvözöljük Tárnokrétiben”.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a tűzoltó autónak van egy jellege, az üdvözlőtáblákat is
lehetne hasonló megoldással, nádtetősen megépíteni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a 800 éves évforduló szervezésére majd a jövő évben térnek
vissza. Szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
64/2009.(XI.30.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepciót az
előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezetet
a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2010. február 15.
4. napirendi pont: Építményadóról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy mivel az építményadóról szóló
alaprendelet már nagyon sokszor volt módosítva, készített egy új rendeletet. Változás a jelenleg
hatályos rendelthez képest csak az adó mértékében van. a javasolt adómérték 500,- Ft/m2.
Varga Attiláné: elmondja, hogy ez az adóemelés 180.000,- Ft plusz bevételt jelentene éves
szinten a településen.
Németh Imre: egyetért az emeléssel. A jelenlegi rendelet 1999-es, ami 300,- Ft-ot határoz meg.
Véleménye szerint reális ez az emelés.
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
építményadóról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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5. napirendi pont: Kóny székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti társulás feladatkörének
bővítése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a kónyi Családsegítő Szolgálat
felvenné a feladatai közé a családi napközit. Két dologról kellene dönteni, egyrészt, hogy
Tárnokréti támogatja a feladatok bővítését, másrészt, hogy Tárnokréti részt kíván-e venni a
családi napközi tekintetében a társulásban.
Jankovits Ferencné: véleménye szerint a képviselő-testület támogassa a feladok bővítését, de ne
csatlakozzon a társuláshoz a családi napközi tekintetében. Véleménye szerint, ha igény lesz rá,
majd akkor is eldöntheti a testület, hogy csatlakozik, vagy inkább megoldja helyben a feladatot.
Németh Imre: véleménye szerint fel kellene mérni, hogy van-e rá igény.
Ifj. Takács Béla: nem javasolja, hogy csatlakozzon Tárnokréti.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, azzal, hogy Tárnokréti nem
kíván részt venni a társulásban a családi napközi feladat tekintetében.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
65/2009.(XI.30.) határozata
1. Tárnokréti Község Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Kóny székhellyel
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Intézményi Társulás
feladatköre kibővüljön, a társulási megállapodás 3. pontja kiegészüljön a Családi
napközivel. A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a társulási megállapodás
módosítása 2009. december 1. napjával lépjen hatályba.
2. Tárnokréti Község Képviselő-testülete a családi napközi feladatellátása
tekintetében nem kíván részt venni a Családsegítő és Gyermekjóléti Feladatokat
Ellátó Intézményi Társulásban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a társulást
értesítse és a megállapodás-módosítást írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Tárnokréti Község Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

7
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban szerepeltetni kell az
önkormányzat által használt szakfeladatokat. Elmondja, hogy a szakfeladatrendet határozatban
kellene elfogadni, majd a helyi rendelet függelékébe betenni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a szakfeladatrend elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
66/2009.(XI.30.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testület az Önkormányzat
szakfeladatokat a melléklet szerint határozza meg.

által

használt

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelet módosítását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 14/2009.(XII.1.) rendelete a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.
(IV.11.) rendelet módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
7. napirendi pont: Télapócsomag vásárlása a gyerekeknek.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek 1.500,- Ft/csomag értékben
vásároljon télapócsomagot a testület. 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
67/2009.(XI.30.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 2009. december 5-én, 1700 órakor a község 14
éven aluli gyermekei részére télapó-ünnepséget szervez, melyen 1.500,- Ft/gyermek
értékben télapócsomagot biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csomagok összeállításáról
gondoskodjon. A Képviselő-testület a csomagok árát 2009. évi költségvetésében a
reprezentációs költségek terhére biztosítja.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Szennyvízkezeléssel kapcsolatos tájékoztató.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az ajánlatok írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a településről kb. 50-60 fő kötött már lakástakarékpénztári
szerződést. Hétvégén lesz lehetőség újra szerződéseket kötni, azoknak akik eddig nem tették
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meg. Elmondja, hogy a szennyvízkezelési program készítésére két ajánlat érkezett. Nem
egyértelmű azonban az egyik ajánlat, mert egyedi szennyvízelheleyzési programról beszél.
Szeretne utána járni, hogy egyáltalán valóban kötelező-e a program elkészítése, hiszen több száz
ezer forintba kerül. Próbált már információkat keresni, és úgy értelmezte, hogy akkor kell ilyen
programot készíteni, ha egyedi szennyvízkezelési rendszert akar a település kiépíteni. Ismerteti
az ajánlatokat. Ismerteti az ajánlatokat.
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy az ajánlatok részletezését kérje meg az önkormányzat, illetve
amelyik ajánlat egyedi rendszerre szól, azt javítsa ki az ajánlatot adó.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy megkeresi a környezetvédelmi hatóságot, és megkérdezi,
hogy Tárnokrétiben egyáltalán az egyedi szennyvízkezelés járható-e, másrészt, hogy szükségese a szennyvízkezelési program elkészítése. A Tóközi Környezetvédelmi Program Tárnokrétire
vonatkozó programot is tartalmaz, melynek részeként a szennyvízkezelésről is írnak, igaz elég
keveset. Tárnokrétiben magas a talajvíz, ezen felül védett területtel határos a település.
Véleménye szerint az egyedi szennyvíztisztítási rendszert alaposan körbe kell járni. Amit
olvasott róla, hogy vagy kis lélekszámú településen, vagy 1000-2000 fő ellátása mellett lehet
rentábilis a rendszer, mert a szakfeladatokat egy kis önkormányzat nem tudja ellátni.
Mindenképpen körbe kell járni a kérdést, mert nem szeretné olyanba belevinni a falut, ami nem
működik. Településszinten egyedi rendszerű szennyvízkezelés Magyarországon még nem
működik. Javasolja, hogy keressék meg a környezetvédelmi hatóságot, valamint az ajánlatok
részletezését kérjék meg az ajánlatot tevőktől. 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
68/2009.(XI.30.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Környezetvédelmi
Felügyelőségtől állásfoglalást kér arra vonatkozóan, hogy Tárnokréti községben az
egyedi szennyvízkezelés megvalósítható-e, valamint, hogy a szennyvízkezelési
program elkészítése kötelező-e minden esetben.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a szennyvízkezelési program elkészítésére
érkezett ajánlatok ajánlattevőitől feladatokat részletező ajánlatokat kér.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: köszöni a képviselőknek, hogy tevékenyen részt vettek az idősek napi
rendezvényen.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1945 órakor bezárja.
A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
Kmf.
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