
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-13/2009./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  2009.  december  16-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 jelenlévők:

2 fő érdeklődő

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 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1. 2010. évi vízdíj meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. 2010. évi hulladékszállítási díjak meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

3. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Csornai Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Központjához.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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Zárt ülési napirend:

4. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

5. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2010. évi vízdíj meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  ismerteti  a  rendelettervezetet.  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat 
alacsonyabb  összeget  is  meghatározhat,  de  abban  az  esetben  a  különbözetet  az 
önkormányzatnak kell megfizetnie.

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  15/2009.(XII.17.)  rendelete  a  vízi 
közműből szolgáltatott ivóvízdíj megállapításáról. 
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: 2010. évi hulladékszállítási díjak meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
 

Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. 

Ifj.  Takács  Béla:  megkérdezi,  hogy  a  zsákos  PET-palack  gyűjtés,  amit  tavaly  vezettek  be, 
bevált-e.

Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy bevált, és továbbra is folytatni kívánják. 

Németh Imre: megkérdezi, hogy mérni fogják-e az elszállított hulladékmennyiséget.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy szeretnék megvalósítani, de ahhoz minden hulladékgyűjtőt 
meg kell  majd  jelölni.  Egyelőre  még  marad  a  régi  rendszer.  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  16/2009.(XII.17.)  rendelete  a 
települési  szilárd  hulladék  gyűjtéséről,  szállításáról,  kezeléséről  és 
ártalmatlanításáról szóló 16/1996.(XI.27.) rendelet módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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3. napirendi pont: Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Csornai Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Központjához.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.

Jankovits  Ferencné:  javasolja,  hogy  a  testület  járuljon  hozzá  ahhoz,  hogy  Bősárkány 
csatlakozzon a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. 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 
72/2009.(XII.16.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és 
a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás között  folyamatban lévő – az időskorúak 
nappali  ellátása,  házi  segítségnyújtás,  és  étkeztetés  feladatokat  érintő  – 
feladatátadás-átvételt támogatja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  társulást 
értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Ifj.  Takács  Béla:  a  település  szennyvízkezelésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a 
környezetvédelmi  minisztérium  honlapjáról  letölthető  egy  ajánlás,  valamint  egy  segédlet  a 
korszerű  egyedi  szennyvízkezelésről.  Javasolja  a  képviselőknek  ezen  dokumentumok 
áttanulmányozását annak érdekében, hogy majd reálisan tudjanak dönteni. Megkérdezi,  hogy 
pályázat  esetén az előzetes költségek, pl.  a szennyvízkezelési  program költsége beépíthető-e, 
lehet-e rá pályázni.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy amíg nem lesz pályázati kiírás, addig nem lehet tudni, hogy 
milyen költségekre lehet pályázni.
 
Németh Imre: elmondja, hogy jobban tetszik neki az egyedi rendszer mint a csatornázás.

Ifj.  Takács  Béla:  elmondja,  hogy  ha  a  pályázatban  támogatható  lenne  a  szennyvízkezelési 
program elkészítésének költsége, akkor 90 %-os támogatottsággal ingatlanonként kb. 20.000,- 
Ft-ba kerülne a szennyvízkezelési program elkészítése. Véleménye szerint, mivel a pályázatokat 
rövid határidővel írják ki, a programot el kellene készíteni. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a két ajánlat alapján kb. 700.000,- Ft-ba kerül a program 
elkészítése.  Véleménye  szerint  először  annak  kell  utánajárni  a  Környezetvédelmi 
Felügyelőségnél,  hogy lehet-e a településen egyedi  rendszer,  mert  feleslegesen nem szeretne 
ennyi pénzt kiadni.
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Ifj.  Takács   Béla:  elmondja,  hogy  eben  a  programban  le  lesz  írva,  hogy  milyen  rendszer 
alkalmazható  a  faluban.  Ha  a  program  azt  állapítja  meg,  hogy  a  csatornázás  a  megfelelő 
megoldás,  akkor  azt  kell  csinálni.  Egyedi  vízkezelést  csak  akkor  lehet  alkalmazni,  ha  ez  a 
program megvan.

Németh Imre: egyetért azzal, hogy először a környezetvédelmi felügyelőségnél érdeklődjenek, 
és csak utána lépjen a testület. Figyelembe kell venni azt is, hogy Natura 2000 területek veszik 
körül  a  települést.  Véleménye  szerint  kutasson  tovább  az  önkormányzat,  hogy  a  legjobb 
megoldást megtalálja. Figyelni kell a pályázati kiírásokat is.

Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a településrendezési tervet készítők figyelembe veszik-e a 
tervezésnél, hogy az önkormányzat a csatornázáson kívül más megoldási lehetőségeket is keres.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a céget értesítette, így foglalkoznak ezzel a lehetőséggel is.

Ifj.  Takács  Béla:  elmondja,  hogy  ahhoz,  hogy  a  legjobb  megoldást  megtalálják,  el  kell 
készíttetni a programot.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  olyan  rendszert  szeretne,  ami  a  falunak  jó  lenne. 
Maximálisan  a  legjobb  megoldást  keresi.  Elmondja,  hogy  a  következő  félévben  nem  lesz 
felesleges pénze az önkormányzatnak. Az orvosi rendelő pályázat utófinanszírozott, a játszótér-
pályázat  szintén.  A  játszótérre  ugyan  a  közalapítvány  pályázott,  de  az  önkormányzat  fogja 
kisegíteni, mivel a közalapítvány nem tud hitelt felvenni. Ha elkészül a játszótér, és a pályázati 
pénzek befolynak, akkor megint jó helyzetben lesz az önkormányzat. 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1915 órakor bezárja. 

A Képviselő-testület  a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta,  melyről  külön jegyzőkönyv 
készült.

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


