
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-3/2010./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  2010.  március  24-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, 
Erdélyi József,
Molnárné Boros Katalin,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.

Az ülésről távolmaradt:

Németh Imre testületi tag

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző

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

2. Szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjának meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

3. Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

4. Bősárkányi Fogorvosi Praxis átadásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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5. Beszámoló a Bősárkányi Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

6. Tárnokréti község szennyvízkezelése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Zárt ülés: 

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

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

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

Napirend tárgyalása:

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

Jankovits Ferencné: ismerteti a tervezetet. Elmondja, hogy a tavalyi évi költségvetési rendelet 
utolsó módosítása ez, amikor a tényleges helyzethez igazítja a testület a rendeletet. 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  5/2010.(III.25.)  rendelete  az 
önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.(II.20.)  rendelet 
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: Szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjának meghatározása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti  a rendelettervezetet.  Ismerteti  az óvodai, iskolai  étkeztetés és az 
idősek nappali  ellátása  jelenlegi  díjait.  Elmondja,  hogy ebbe a rendeletbe  építette  be a múlt 
testületi ülésen elfogadott szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás díjait is.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a térítési díjakról szóló rendelettervezetet.

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 6/2010.(III.25.) rendelete a szociális 
valamint gyermekjóléti ellátások térítési díjainak mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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3. napirendi pont: Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  a  helyi  horgászközösséggel  kötött  megállapodás  a 
horgásztó használatára 2009. december 31-én lejárt. Továbbra is szeretnék bérbe venni az eddigi 
feltételekkel,  és a halak telepítését  szeretnék minél előbb megkezdeni.  Úgy látja, hogy sokat 
jelent nekik ez a tó. Ha a testület is úgy gondolja, akkor elvileg maradjon ugyanaz a felállás mint 
elvileg.  Azért  elvileg,  mert  néhány  dolgot  el  kellene  rendezni  a  horgásztó  működtetésével 
kapcsolatban, amiket a jogszabályok előírnak, és eddig sajnos elmaradtak.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az ingatlannyilvántartásban anyaggödörként szerepel a tó. A 
jogszabályok  szerint  bányatónak  minősül,  de  ahhoz,  hogy  a  nyilvántartásban  is  tóként 
szerepeljen,  a  környezetvédelmi  hatóságtól  vízjogi  engedélyt  kell  kérni.  Ezt  követően  pedig 
halászati vízterületként is be kell jegyeztetni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál. Ezt 
követően  lehet  majd  a  halászati  jogot  haszonbérbe  adni  az  egyesületnek  határozott  időre. 
Véleménye szerint a testületnek döntenie kellene a hivatalos eljárások megindításáról, mellette 
pedig arról, hogy a továbbiakban is a horgászegyesületnek kívánja bérbe adni a területet.

Ifj.  Takács  Béla:  megkérdezi,  hogy  korábban  miért  nem  kérték  meg  ezeket  a  hivatalos 
engedélyeket. Elmondja, hogy a horgászoknak hivatalosan nincs egyesületük.

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 2000 óta van az önkormányzat tulajdonában a terület.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  pont  2000-ben  hoztak  egy  jogszabályt  a  vízjogi 
engedélyeztetésről. Az előző polgármester azt mondta, hogy azért nem legalizálták a horgásztó 
működtetését,  mert  akkor  másokat  is  ide  kellett  volna  engedni,  nem csak  a  tárnokrétieket. 
Elmondja, hogy van egy megalakított egyesület Tárnokrétiben, az felvehetné a feladatai közé a 
horgászatot, és akkor nem kell új egyesületet alakítani. 

Dr.  Molnár  Erika:  javasolja  az engedélyt  megkérni,  a  nyilvántartásba  vételt  elindítani,  majd 
haszonbérbe adni. Ehhez viszont mindenképpen egy egyesület kell. 

Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy olyan feltételekkel adja majd az önkormányzat használatba a 
tavat,  hogy a  környékét  az  egyesület  tegye  rendbe,  a  lakosság  részére  nyissa  meg  a  tavat, 
valamint évente szervezzen egy rendezvényt, pl. horgászversenyt. Ez lenne a bérleti díj.  

Jankovits Ferencné: javasolja,  hogy az önkormányzat  kérje meg a vízjogi engedélyt,  vetesse 
nyilvántartásba a tavat. Ezzel egyidejűleg keresse meg a horgászközösséget, hogy alakítsanak 
egyesületet, vagy a meglévő tárnokréti egyesületet alakítsák át. A haltelepítést szeretnék minél 
előbb megkezdeni, de nem tudja mi lesz akkor, ha a vízjogi engedély meg azt mondja, hogy itt 
nem lehet horgászni. 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 
11/2010.(III.24.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tulajdonában lévő 071/6. 
hrszú anyaggödörként nyilvántartott bányatóra vízjogi engedélyt kér, majd halászati 
vízterületként nyilvántartásba veteti.
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A képviselő-testület  a  tavat  a  helyi  horgászközösség használatába  kívánja  adni  a 
következő  feltételekkel:  a  tó  környékének  rendbetétele,  lakosság  részére  való 
megnyitása,  valamint  évente  egy  rendezvény  megszervezése  a  településen  a 
horgászegyesület feladata.
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  engedélyeztetési  és 
nyilvántartásba  vételi  eljárást  megkezdje,  valamint  a  horgászközösséget 
tájékoztassa.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Bősárkányi Fogorvosi Praxis átadásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Dr.  Molnár  Erika: elmondja,  hogy  a  Bősárkányi  Fogorvosi  Praxis  már  több  mint  egy  éve 
betöltetlen. Most van egy komoly érdeklődő, dr. Apáti Márta Mosonmagyaróvárról, aki heti 20 
órában ellátná a körzetet.  Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete elfogadta  a fogorvosnő 
jelentkezését a praxisra, de mivel a körzethez több település is tartozik, mindegyiknek hozzá kell 
járulni. A fogorvosnő Mosonmagyaróváron magánpraxist működtet, melyet a továbbiakban is 
fenn kíván tartani.

Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a fogorvosi praxis átadásához.

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
12/2010.(III.24.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete,  mint  a  Bősárkány  székhelyű  fogorvosi 
társulás tagja,  hozzájárul  ahhoz,  hogy dr.  Apáti  Márta  (Mosonmagyaróvár,  Fő u. 
49.)  vállalkozó  fogorvos  lássa  el  a  bősárkányi  fogorvosi  szolgálat  feladatait, 
működtesse  a  Bősárkányi  Fogorvosi  Praxist  a  Bősárkány  Nagyközség 
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Bősárkány 
Nagyközség Polgármesterét értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal 

5. napirendi pont: Beszámoló a Bősárkányi Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy minden évben köteles beszámolni a képviselő-testületeknek a 
hivatal munkájáról. A beszámolót kiküldték, ha kérdés van, szívesen válaszol.

Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy nem kapta meg az előterjesztést.

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy nem a  meghívóval  együtt,  hanem később kapták  meg  a 
képviselők az előterjesztést. Ad egy példányt a képviselőnek.
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Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Tárnokréti Község Képviselő-testületének
13/2010.(III.24.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Bősárkányi Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

6. napirendi pont: Tárnokréti község szennyvízkezelése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  megkapta  a  szerződést  a  kalocsai  tervezőtől.  A 
szerződésben vannak hibák, elírások, amiket javítani kell. Ilyen pl. hogy az összeg számmal írva 
jól  szerepel,  de betűvel  írva nem. Ezen kívül  nincs leírva részletesen a megrendelés  tárgya, 
valamint a Győri Városi Bíróság illetékességét kellene kikötni. Beszélt a tervezővel, aki elküldi 
e-mailben a szerződést, majd javítás után aláírva vissza kell küldeni. A teljesítés határideje e 
tervezetben május 30. Véleménye szerint 30 napot kellene meghatározni, vagyis április 30-ig. A 
szerződéstervezetet  érintő  változásokon  kívül  annyit  szeretne  elmondani,  hogy  a  rendezési 
tervhez  a  tervezők kikérték  a  talajvízadatokat,  ami  szerint  az  átlagos  talajvízmélység  1,6 m 
mélyen  van.  A rendelet  szerint  ha  2  m feletti  a  talajvízszint,  akkor  az  magas  talajvízállású 
területnek  minősül.  Szigeti  Attila  véleménye  szerint  semmi  akadálya  az  egyedi  rendszer 
kiépítésének,  a  másik  tervező  cég  viszont  nem tudja  elképzelni,  hogy ilyen  talajvíz  mellett 
egyedi  rendszert  ki  lehetne  építeni.  A  közmeghallgatáson  tájékoztatót  tartó  cég  honlapján 
található az az információ, mely szerint vízminőségvédelmi területen szakhatósági engedélyek 
kiadása mindenképpen szükséges.  Véleménye  szerint  ezeket  az  engedélyeket  kellene először 
beszerezni, erre megpróbálja megkérni a tervezőt.

Ifj. Takács Béla: úgy látja, hogy a polgármester asszony megpróbálja akadályozni a dolgokat, 
olyan indokokkal, ami nem állja meg a helyét. A talajvízszint nem kizáró ok. El kell végezni a 
vizsgálatokat.

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  azért  próbálja  körbejárni  a  dolgokat,  hogy  az 
önkormányzatnak  ne  kelljen  feleslegesen  pénzt  kidobni.  Véleménye  szerint  felesleges  a 
vizsgálatokat elvégezni, nem szabad ennyi pénzt kiadni.

Ifj.  Takács  Béla:  véleménye  szerint  fel  kell  vállalni  azt  a 310.000,-  Ft-ot,  hogy rendesen ki 
legyen vizsgálva, hogy a településen meg lehet-e valósítani az egyedi rendszert. A képviselő-
testület  az  elmúlt  ülésen  hozott  egy  határozatot,  hogy  a  Szigeti  Attila  Mérnökirodától 
megrendeli a vizsgálatokat. Ezt a határozatot végre kell hajtani. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy csak próbált tájékozódni és a testületet is tájékoztatni. A 
határozat végrehajtása meg fog történni, javítja és aláírja a szerződést.
 

Napirend után:

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy a  szociális  étkeztetés  térítési  díjait  a  testület  az  elmúlt 
ülésen meghatározta. A társulás jelezte, hogy mivel 600,- Ft-ért vásárolja Tárnokréti az ebédet, 
az 560,- Ft-os díj mellet az önkormányzatnak a 40,- Ft-ot meg kellene téríteni, mivel a társulás 
560,-  Ft-os  önköltséggel  számolt.  Tárgyalásokat  kezdett  Markotabödögével,  mivel  ott 
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kedvezőbb a térítési díj. Amennyiben onnan vásárolja az önkormányzat az ebédet, akkor nem 
kell  kiegészíteni  a térítési  díjat.  Próbált  a bősárkányi  vendéglővel  is egyezkedni,  hogy 600,- 
helyett 560,- Ft-ért adják az ebédet, de nem mentek bele. 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a megyei rendezési terv módosításának egyeztetési anyaga 
elkészült, a www.gymsmo.hu oldalon megtekinthető.

Jankovits Ferencné: a 800 éves évfordulós ünnepséggel kapcsolatban elmondja, hogy a tervezett 
emlékfalról már készült egy rajz. Elmondja, hogy a LEADER-pályázatot sajnos elutasították, 
mert rossz kódszám került feltüntetésre. A pályázatíró rossz kódszámon adta be a pályázatot, de 
a kiírók is hibáztak, mert a település szerepelt ennél a kódszámnál is, mint lehetséges pályázó. A 
fellebbezést  elküldte,  de  arra  még  nem  érkezett  válasz.  A  másik  pályázatnak  még  nincs 
eredménye, de mivel azon tavaly nyert a település, idén nem biztos, hogy fog. Szombatra tervez 
egy ötletbörzét  a  falunappal  kapcsolatban.  Elmondja,  hogy a szükséges térburkolatot  ingyen 
megkapja az önkormányzat. Nagy Ferenc elkezdte szervezni a fotóalbumot, az kb. 100.000,- Ft-
ba  fog  kerülni.  A  pólókat  árusítani  fogja  az  önkormányzat,  így  annak  visszajön  az  ára. 
Amennyiben  nem  nyer  a  pályázat,  kevesebb  műsor  lesz.  Véleménye  szerint  szponzorokat 
kellene  még  keresni.  A  vadászok  szeretnének  ezen  az  ünnepségen  egy  kopjafát  állítani. 
Elmondja,  hogy az orvosi rendelő ünnepélyes  átadása április  24-én 1000 órakor lesz,  melyre 
szeretettel várja a képviselőket.

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

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

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

http://www.gymsmo.hu/

