Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-4/2010./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2010. május 4-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,
Molnárné Boros Katalin,
Németh Imre,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.
Az ülésről távolmaradt:
Buga Viktor,
Erdélyi József testületi tagok.
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 4 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 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. A 2009. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
3. 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása,
csatlakozás az időskorúak tartós bentlakása feladathoz.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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5. Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
6. Labdafogó háló telepítése a kultúrház udvarának kerítésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
7. Győrsövényház rendezési tervének módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: A 2009. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a rendeletet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 7/2010.(V.5.) rendelete az
önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
2. napirendi pont: 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy minden évben meg kell tárgyalni a belső ellenőrzési jelentést.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a jelentés elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
17/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzési jelentést az
előterjesztett tartalommal elfogadja.
3. napirendi pont: 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy minden évben el kell fogadni a közbeszerzési tervet.
Egyelőre az önkormányzat nem tervez közbeszerzést, de év közben lehet ezen módosítani.
Szavazásra bocsátja a terv elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Képviselő-testületének
18/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2010. évi közbeszerzési tervét az
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv Tárnokréti
Önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása,
csatlakozás az időskorúak tartós bentlakása feladathoz.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két dologról kellene dönteni: a
Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosításáról, amely azzal módosulna,
hogy az időskorúak tartós bentlakása szociális szakosított ellátása feladat bekerülne a kistérségi
feladatok közé. Másrészt pedig arról kellene dönteni, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni
ezen feladat tekintetében a társulásban.
Jankovits Ferencné: javasolja a megállapodás módosítását és az önkormányzat csatlakozását a
feladathoz. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
19/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási
Megállapodás módosítását az időskorúak tartós bentlakása szociális szakosított
ellátásának a társulási megállapodásba történő felvételével elfogadja.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a társulásba felvett időskorúak tartós
bentlakása szociális szakosított ellátásának feladata tekintetében részt kíván venni a
társulásban.
A Képvsielő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú
Kistérségi Társulást értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Németh Imre: elmondja, hogy a horgászok nem kívánnak élni a tó adta lehetőségekkel. Nem
kívánnak egyesületben működni. Ennek több oka is van. Utána nézett annak, hogy mit jelent
egyesületben működni, és azt nem egyszerű végigcsinálni, még ha a már meglévő egyesület
égisze alatt működne, akkor sem. Elmondja, hogy nekik az eddigi működés megfelelő volt. Az
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egyesületi működésnek költségei is vannak, bankszámlaszám is kell, annak éves díja kb.
15.000,- Ft. Javasolja, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy ha bárki hasznosítani
szeretné a tavat, akkor rá ugyanazok a feltételek vonatkozzanak, mint amiről a testület a
múltkori ülésén döntött.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, mivel ezek kedvezményes feltételek. Ha
egy vállalkozó kivenné a tavat, rá szigorúbb feltételeket kell szabni.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy egy csoportosulásnak, ami nem hivatalos formában működik,
nem lehet használatba adni a tavat, ezért kellene hivatalos formában működni.
Németh Imre: tudja, hogy hivatalos formában pályázatokat is lehetne benyújtani, de ahhoz
feltételeknek kell megfelelni.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy jogszabály írja-e elő, hogy át kell minősíteni a tavat.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy igen. A jogszabályok szerint vízjogi engedélyt kell kérni a
bányatavakra, és ez annak minősül. Jelenleg anyaggödörként van nyilvántartva, és az
engedélyeztetést követően lehet bányatóként bejegyeztetni. Abban az esetben pedig, ha
horgásztóként szeretné működtetni az önkormányzat, akkor halászati vízterületként
nyilvántartásba kell venni. Elmondja, hogy nem megnehezíteni szeretnék a horgászok dolgát,
csak hivatalos mederbe terelni a dolgokat.
Németh Imre: elmondja, hogy átlagban 15-17 főt érdekelt a horgászat. Javasol határozatot hozni
arról is, hogy ha majd egy vállalkozó működteti a tavat, akkor az éves tagdíj igazodjon a
Halászati Termelőszövetkezet éves tagdíjaihoz. Mindenképpen azt szeretné, ha a helyieknek
továbbra is rendelkezésükre álljon a tó.
Ifj.Takács Béla: véleménye szerint a díjat majd a horgászklubnak kell a vállalkozóval
megtárgyalnia, akkor ha az önkormányzat kiadja vállalkozónak a tavat.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy alapvetően arról volt szó, hogy az önkormányzat megindítja
a tó vízjogi engedélyeztetését, a horgászok pedig használják tovább a tavat, a mellett, hogy ők is
hivatalos formába szervezik át a klubot. Arról volt szó, hogy a horgászok mindenképpen
tudjanak halat telepíteni, addig is, amíg az engedélyeket beszerzi az önkormányzat.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy mi van abban az esetben, ha marad bányaterület és nem
engedélyezteti az önkormányzat.
Dr. Molnár Erika: véleménye szerint ebben az esetben el kell zárni a területet, de úgy gondolja,
hogy mindenképpen vízjogi engedélyt kell kérni, hiszen kialakult egy tó, ahonnan már nem
bányásznak.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ha a jogszabály szerint kötelező engedélyt kérni, akkor a
jegyző felelőssége, hogy ha a testület mégsem kér engedélyt.
Németh Imre: elmondja, hogy Jerger Frigyesnével beszélt, hogy az egyesületbe beleférne-e még
a horgászklub. Azt is mondta, hogy azért nem kértek engedélyt korábban, mert annyira kicsi a tó
területe, hogy erre nem kell engedélyt kérni. Először is azt kellene kideríteni, hogy kell-e
engedélyt kérni. A horgászokkal abban maradtak, hogy az idén semmiképpen nem telepítenének
halat, hanem majd jövőre. Idén lehúzzák hálóval az összes halat, aztán majd jövőre
újraindulnak.

5
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jogszabályban nem szerepel területnagysági kikötés. A
Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint, ha az előző tulajdonosnak nem volt engedélye, akkor
fennmaradási és üzemeltetési engedélyt kell kérni. Javasolja egy vízjogi tervező megkeresését,
aki információt tud adni arra vonatkozóan, hogy ekkora területű tóra kell-e engedélyt kérni.
Molnárné Boros Katalin: megkérdezi, hogy volt-e megállapodás.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy volt, ami december 31-én lejárt. Elmondja, hogy beszélt ő
is Jerger Frigyesnével, aki azt mondta, hogy azért nem kértek vízjogi engedélyt, mert akkor
mások is jöhettek volna ide horgászni, nem csak a falubeliek. Mivel a megállapodás a
horgászklubbal lejárt, újat kellene kötni, de szeretné szabályosan rendezni a dolgot.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint az engedélyeztetés egy évig biztosan eltart, megkérdezi,
hogy addig a tó környezetének rendbetételével mi lesz.
Jankovits Ferencné: úgy gondolja, hogy a rendbetételt továbbra is megcsinálhatná a
horgászklub, hiszen az önkormányzat nem kívánja elvenni a tavat. Használják továbbra is a
tavat a horgászok, közben pedig az önkormányzat elindítja az engedélyeztetést, ha szükséges.
Véleménye szerint nyugodtan telepíthetnek is, hiszen jövőre is lehúzhatják hálóval, ha úgy
alakul.
Németh Imre: elmondja, hogy ha bizonytalan a helyzet, akkor már nehéz megmozgatni az
embereket, de még egyszer összehívja a horgászokat és megbeszéli ezt velük. Korábban volt
olyan elképzelése, hogy ha valaki nem vesz részt a közösségi munkában, az fizessen, akkor
esetleg érdekeltté lehetne tenni őket, de ez kivitelezhetetlen.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a horgászok végül is saját maguknak tennék rendbe a
területet, hiszen ők használják. Megkéri Németh Imre képviselőt, hogy beszéljen a horgászokkal
a további használatról. Elmondja, hogy a jegyzővel utána járnak az engedélyeztetési témának.
6. napirendi pont: Labdafogó háló telepítése a kultúrház udvarának kerítésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a képviselőkkel már beszéltek róla, hogy labdafogó hálót
kellene építeni a kultúrház udvarához, de kellene erről egy hivatalos határozatot hozni. Korában
döntött a testület arról, hogy inkább a 039/19. hrszú területen alakít ki egy futballpályát, de
véleménye szerint mégis jobb lenne a labdafogó a kultúrház udvarán. Az anyagot megveszi, a
munkára pedig társadalmi munkát kellene szervezni, pl. május 29-ére. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
20/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 039/19. hrszú terület
helyett a kultúrház kertjében biztosít futballpályát a fiataloknak, ezért a kertbe
labdafogó hálót telepít. A háló költségét a képviselő-testület 2010. évi
költségvetésében biztosítja. A munkákra 2010. május 29-ére társadalmi munkát
szervez.
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az anyagbeszerzséről
gondoskodjon, valamint a társadalmi munkát szervezze meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Győrsövényház rendezési tervének módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Győrsövényház módosítani kívánja rendezési tervét. Ehhez
kérnek egy előzetes véleményezést.
Jankovits Ferencné: javasolja a módosítás elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
21/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete Győrsövényház településrendezési tervének
módosítása ellen kifogást nem emel. A tervezett módosítás az önkormányzat
érdekeit nem sérti.
A Képvsielő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Győrsövényház
Község polgármesterét értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy panaszkodtak a fiatalok, hogy csak 1,5 órára jöhetnek a
kultúrházba heti három napon, mert a polgármester asszony ennyit engedélyezett nekik.
Javasolja, hogy délután 16-20-ig legyen a nyitvatartás, hogy lehessen kondizni, ping pongozni
… stb. Legyen egy füzet, amibe pedig beírja mindenki, hogy hánytól hányig tartózkodik a
kultúrházban.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ő megkérdezte a fiataloktól, hogy mennyi időt szeretnének,
1-1,5 órát, és 1,5 órát választottak, a helyett, hogy azt mondták volna, hogy még az is kevés.
Véleménye szerint a 4 órás nyitvatartás az hosszú.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint nem hosszú, hiszen van aki előbb, van aki később tud
menni.
Németh Imre: véleménye szerint próbaképpen nyújtsa meg az önkormányzat a nyitvatartást.
Dr. Molnár Erika: véleménye szerint nem kellene a kultúrházhoz kulcsot adni, kellene egy
felelős személy, aki nyitja, zárja az ajtót és közben felügyeli a kultúrházat.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ilyen személy nincs, de a fiatalok közül legyen valaki a
felelős.
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Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a képviselők is idenézhetnek felváltva a fiatalokra. Vállalja,
hogy néha idenéz. Véleménye szerint legyen egy hátsó kulcs az első klubhelyiségben, és aláírás
után a felelős személy adja át a kulcsot annak, aki kondizni akar. A fiatalok másik panasza az
volt, hogy a könyvtáros a klubjukba engedte be az internetezőket, akik már a könyvtárban nem
fértek el. Szeretnék a helyiséget elzárni.
Jankovits Ferencné: természetesen el is zárhatják a fiatalok a helyiségüket. Megbeszélte a
könyvtárossal, hogy oda nem mehetnek be, nem érti, hogyhogy beengedte oda az embereket.
Molnárné Boros Katalin: szintén vállalja, hogy ránéz a fiatalokra.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a külföldi ingatlantulajdonosokat megkereste-e a jegyző,
hogy az ingatlanaikat tegyék rendbe.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy folyamatban van a dolog, megnézték, kinek gazos az
ingatlana, és küldeni fogják a felszólításokat.
Ifj. Takács Béla: az önkormányzati területek fűnyírására lenne ötlete, véleménye szerint be
kellene vonni a fiatalokat a fűnyírásba. Fel lehetne ajánlani nekik egy bizonyos pénzalapot, és
akkor négyen-öten összefognának és le tudnák nyírni a füvet. Elmondja, hogy többször is kellett
neki önkormányzati területen füvet nyírni, és ez nem megoldás. Ezen kívül a lenyírt füvet is el
kellene szállítani, mert kirohad alatta a fű.
Jankovits Ferencné: nem javasolja, hiszen 16 év alattiakat nem is lehet alkalmazni, másrészt, ha
valami baleset történik, akkor azért felelni kell. Ezen kívül, annyi eszköze sincs az
önkormányzatnak. Sajnos nem nagyon van olyan hely, ahova el tudnák vinni a füvet, de tavaly
is megoldotta, hogy nem rohadt ki a fű, az idén is meg fogja oldani, csak most későn lett
közmunkás, sok volt a munka, kis türelmet kér.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nincs annyi ember most az önkormányzatnál, ők is hat
órában dolgoznak, de nem is lehetne 8 órában, mert véleménye szerint, akkor sem tudna velük
többet dolgoztatni, hiszen elég megerőltető hat órán keresztül is a fűkaszával dolgozni.
Németh Imre: támogatja a fiatalok bevonását a feladatokba, de ne a fűnyírásba, mert ha baleset
történik, akkor ki tartja a hátát. Véleménye szerint a Rekultív Kft.-vel beszélni kellene, hogy egy
biokonténert nem lehetne-e kihelyezni, amibe lehetne a füvet gyűjteni.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy gondolt már arra, hogy a temetői konténerbe lehetne vinni a
füvet. Elmondja, hogy minden gépből kellene még egyet venni, de jó lenne, ha legalább egyet
tudna az önkormányzat vásárolni. Javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon egy fűnyírót.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
22/2010.(V.4.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy egy fűnyírót vásárol,
maximum 200.000,- Ft értékben.
A Képviselő-testület a szükséges kiadást a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
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A Képvsielő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fűnyíró beszerzéséről
gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a kultúrház fa elemeit le kellene festeni, de ezt a
közmunkások nem tudják megcsinálni, mindenképpen egy festőnek kellene szólni. A 800 éves
évforduló megünneplésével kapcsolatban elmondja, hogy az egyik pályázaton nem nyert az
önkormányzat, a másik pályázat elbírálását pedig felfüggesztették az új kormány
megalakulásáig. Az SZJA 1 %-ával a közalapítványt lehet támogatni, s ez által a rendezvényt is.
Többen jelezték, hogy szeretnék ők is támogatni az évfordulót, de nincs adójuk. Arra gondolt,
hogy pl. az emlékfal építését lehetne támogatni pl. 1000,- Ft-os téglajegyek megvásárlásával. A
tervezett program: vadászok kopjafa avatásával kezdődne a program, majd 11 órakor
istentisztelet, utána emlékfal avatása, majd ebéd. A tisztelendő úr zenekara is fellépne. Délután
lenne a szili néptáncegyüttes műsora, szili citerazenekar, este a Cserefa együttes koncertje,
moldvai táncházzal. Napközben lennének kézműves foglalkozások (fazekas, bőrös,
gyékényfonó). Az emlékfal avatás lehetne hasonlóan, mint Rábcakapin. Gecsényi András volt a
narrátor, és verset is mondott, lehetne itt is ő. Lenne egy polgármesteri köszöntő, valamint ha
lesz valaki a megyétől, akkor neki a köszöntője. Majd a pap megszentelné az emlékfalat.
Rábcakapin az erdélyi testvértelepülés polgármestere is mondott köszöntőt, meg egy kislány
verset. Ilyesmit gondolt a 800 éves évfordulóra. Nagy Ferenc szervezne egy kiállítást. Elmondja,
hogy a vállalkozásuk szervez pálinkafőző bemutatót is. Az ebédfőzéshez megkeresné azokat,
akik tavaly is főztek. 400-500 emberre számít, ha jó idő lesz, úgyhogy sok ebéd kell. Pólókat is
kellene nyomtatni, amiket lehet árusítani, így az ára visszajön. Meghívókat is el kell még
készíttetni.
Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy a fiatalok, gyerekek is legyenek bevonva a programokba.
Mondhatnak verset, beöltözhetnek népi ruhába és osztogathatnak szórólapot
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2030 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

