
Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-5/2010./NY.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2010. június 2-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,
Cseete Ildikó családgondozó,
Melegné Luft Tünde családgondozó

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

Napirend:

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók

2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

3. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

4. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, 
csatlakozás a közművelődési feladatokhoz.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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5. Utak állapota a településen.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

6. Szúnyoggyérítés a településen.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

7. Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

8. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2009. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok

Zárt ülési napirend:

9. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  az  írásos  előterjesztést  a  képviselők  megkapták, 
amennyiben kérdésük van, a családgondozók készséggel állnak rendelkezésre.

Ifj.  Takács  Béla:  megkérdezi,  hogy  felmérik-e  a  családgondozók,  hogy  hátrányos  helyzetű 
családok, egyedülállók vannak-e a faluban, rájuk néznek-e, hogy hogyan, miből élnek.

Csete Ildikó: elmondja, hogy működik a jelzőrendszer, ha jelzést kapnak egy problémáról, akkor 
felveszik a kapcsolatot, de a családsegítés önkéntes, csak akkor tudnak segíteni, ha az ügyfél is 
akarja.  Elmondja,  hogy  volt  egy  lehetőség  pályázat  benyújtására  a  Héra  Alapítványhoz. 
Villanyszámla-tartozásokra  lehetett  pályázni,  úgy hogy a  tartozások 10 %-át,  pontosabban a 
támogatás  10  %-át  az  önkormányzat  vállalta.  Tárnokrétiben  ez  két  személyt  érintett.  A 
pályázatokat még nem bírálták el. Karácsonykor élelmiszercsomagot osztottak a rászorulóknak, 
a ruhaosztás egész évben folyamatos. 

Jankovits Ferencné: kéri a testület utólagos jóváhagyását a pályázat benyújtásához, pontosabban 
ahhoz,  hogy  a  szükséges  önrészt  az  önkormányzat  biztosítja,  ez  a  két  család  esetében  kb. 
10.000,- Ft-ot jelent.

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
23/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  utólagosan  jóváhagyja  a   Családsegítő 
Szolgálat  Héra  Alapítványhoz  szociálisan  rászorultak  javára,  energiatámogatásra 
történt pályázatának benyújtását.
A Képviselő-testület  a támogatás elnyeréséhez szükséges 10 % önrészt 2010. évi 
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Családsegítő 
Szolgálatot értesítse.
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Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Jankovits  Ferencné:  szavazásra  bocsátja  a  Családsegítő  Szolgálat  működéséről  szóló 
beszámolót.

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

Jankovits  Ferencné:  szavazásra  bocsátja  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  működéséről  szóló 
beszámolót.

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

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
24/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok 
2009. évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja.

2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. 

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 
25/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  beszámolót  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Dr.  Molnár  Erika:  elmondja,  hogy a  kistérségi  társulás  által  benyújtott  pályázat  sajnos  nem 
nyert.  A jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  működtető  HB Rendszerház Kft.  tájékoztatása 
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szerint  havi  2.000,-  Ft díjat  kell  annak fizetnie,  aki igénybe  veszi  a szolgáltatást.  Abban az 
esetben, ha az önkormányzat átvállalja ezt a díjat, akkor az igénybevevőnek nem kell fizetnie, 
illetve ha egy részét vállalja át, akkor kedvezményes díjat kell fizetnie. Jelenleg egy felmérés 
folyik azok között, akik most igénybe veszik a jelzőrendszeres szolgáltatást, hogy amennyiben 
fizetni  kell  érte,  akkor is  igénylik-e.  Elmondja,  hogy nem kötelező  önkormányzati  feladat  a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Jelenleg 28 személy veszi igénybe a szolgáltatást.

Jankovits Ferencné: nem javasolja, hogy az önkormányzat átvállalja a díjat. Véleménye szerint, 
aki rászorul, azt inkább támogassa az önkormányzat valamilyen más formában, akár pl. átmeneti 
segély formájában.

Ifj. Takács Béla: javasolja az egyedülállókat, illetve a kor szerint rászorulókat támogatni. 

Jankovits  Ferencné:  véleménye  szerint  az  anyagi  viszonyokat  is  kellene  nézni,  hiszen  lehet 
olyan egyedülálló is, akinek nem megterhelő kifizetni ezt a díjat és nem szorul támogatásra. 

Németh  Imre:  véleménye  szerint  mind  a  28  személynek  képtelenség  bevállalni.  Véleménye 
szerint az önkormányzat most ne vállalja át a díjfizetést, később is lehet még pozitívan dönteni.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy sokan nem is használják a készüléket, lehet, hogy vissza is 
adják.  Egyelőre  nem  javasolja  a  támogatást,  de  az  igényfelmérések  után  visszatérhet  rá  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 
26/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  –  mivel  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  által  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  fedezetének  megteremtése 
érdekében benyújtott  JHS/000743/10 pályázati  azonosítóval  ellátott  pályázat  nem 
nyert – a településen nem kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 
biztosítani, illetve nem kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját átvállalni 
az azt igénylő lakosságtól.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  HB 
Rendszerház Kft.-t értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadása, 
csatlakozás a közművelődési feladatokhoz
(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  a  közművelődési  feladat  bekerülne  a  kistérségi  feladatok  közé.  Másrészt  pedig  arról 
kellene  dönteni,  hogy  az  önkormányzat  részt  kíván-e  venni  ezen  feladat  tekintetében  a 
társulásban.
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Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  több  település  összefogásával  nagyobb  az  esély  a 
közművelődés terén is pénzhez jutni. Javasolja a megállapodás módosítását és az önkormányzat 
csatlakozását a feladathoz. 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 
27/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulási 
Megállapodás módosítását a közművelődési feladat társulási megállapodásba történő 
felvételével elfogadja.

A Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy a  társulásba  felvett  közművelődési  feladat 
tekintetében részt kíván venni a társulásban.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú 
Kistérségi Társulást értesítse.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Utak állapota a településen.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Ifj.  Takács  Béla:  megkérdezi,  hogy  a  Közútkezelő  Kht.-nek,  valamint  Gyopáros  Alpár 
országgyűlési képviselőnek küldött-e levelet a polgármester asszony az utak állapota miatt. 

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  küldött  levelet,  de  írásos  válasz  még  nem  érkezett. 
Gyopáros Alpár eddig szóban jelezte, hogy megpróbál intézkedni. 

Ifj. Takács Béla: kéri, hogy a polgármester asszony újra jelezzen a Közútkezelő Kht.-nek, ezen 
kívül az országgyűlési  képviselőnek és a Kisalföld napilapnak is.  Jelezni  kell,  hogy az utak 
terhelhetősége  nem  megfelelő,  és  kérni  kell,  hogy  7,5  tonna  feletti  tömegű  járművek  ne 
közlekedhessenek rajta. Ezen kívül a hídnál is felül kellene vizsgálni a 22 tonnás határt.  Az 
önkormányzat kérje meg, hogy minősítsék át az útszakaszokat. Véleménye szerint nem csak az 
utak állapotára, de a faluban lévő kanyarokra is lehet hivatkozni.  

Németh  Imre: támogatja  az ötletet,  de 10 tonnás határt  javasol kezdeményezni,  mivel  a 7,5 
tonnás határ esetén az összes gazdát, aki a faluban van, kizárják az utakról. 

Ifj. Takács Béla: 7,5 tonnát javasol, olyan kikötéssel, hogy kivéve engedéllyel. A cél, hogy ne 
menjenek  erre  a  kamionok,  hiszen  az  átmenőforgalom  egyre  nagyobb  lesz.  Ezt  kellene 
megakadályozni.  Elmondja,  hogy Lébényben  is  3,5  tonnás  korlátozások  vannak,  de  a  helyi 
mezőgazdasági  termelők  bemehetnek.  Elmondja,  hogy  a  Tárnokrétin  keresztül  vezető  úton 
sokáig 7,5 tonnás korlátozás volt. Ezt még a természetvédők érték el, majd valamilyen oknál 
fogva eltűnt a tábla. 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy tavaly már betervezték a híd felújítását, de aztán elmaradt. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat keresse meg a Közút Kht.-t az 
utak állapotának és a súlykorlátozó táblák kihelyezésének felülvizsgálata tárgyában. 

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
28/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község Képviselő-testülete  kezdeményezi  a  Magyar  Közút  Kht.-nál  a 
településen  átvezető  Magyar  Közút  Kht.  kezelésében  lévő  utak  állapotának 
felülvizsgálatát. Az úton a közlekedés veszélyes, mivel több helyen feljött az aszfalt.
A Képviselő-testület kezdeményezi az út és a híd javítását, valamint súlykorlátozó 
táblák kihelyezését,  illetve  a település  határában lévő hídra vonatkozó 22 tonnás 
súlykorlátozás csökkentését.
A Képviselő-testület véleménye szerint az utak és a híd állapota nem alkalmas arra, 
hogy 10 tonnánál nagyobb össztömegű járművek közlekedjenek rajta.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar  Közút  Kht.-t, 
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőt és a Kisalföld napilapot keresse meg.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Szúnyoggyérítés a településen.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy a Kistérségi  Társulás  ajánlatokat  kér  szúnyoggyérítésre. 
Ezzel kapcsolatban a kistérség felméri, hogy mely települések igényelnék a szúnyoggyérítést, 
mert minél több település igényli, annál kedvezőbb árat lehetne elérni. Javasolja a településen a 
szúnyoggyérítést.  Véleménye szerint hasonló összegű lesz a gyérítés, mint tavaly.  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 
29/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  2010-ben  a  település 
belterületén (50 ha-on) szúnyoggyérítést hajt végre.
A képviselő-testület dönt arról, hogy a szúnyoggyérítés költségeit költségvetésében 
biztosítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szúnyoggyérítés 
megrendeléséről – a kistérségi társuláson keresztül – gondoskodjon.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: Kistérségi Társulás ajánlatkérését követően azonnal

7. napirendi pont: Horgásztó hasznosításának kérdése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az árajánlat írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a tó vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére érkezett árajánlatot.
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Jankovits Ferencné: elmondja, hogy közben kért egy másik cégtől is ajánlatot, de az még nem 
érkezett meg. 

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint ez nagyon sokba kerül. Nem javasolja az engedélyeztetést. 
Táblákat kell kihelyezni, hogy ez magánterület és horgászni, fürdeni tilos.

Jankovits Ferencné: nem javasolja egyelőre az engedélyeztetést.  Javasolja a 11/2010.(III.24.) 
határozat visszavonását.

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
30/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy 11/2010.(III.24.) határozatát 
visszavonja  és  a  tulajdonában  lévő  071/6.  hrszú  anyaggödörként  nyilvántartott 
bányató mellé „magánterület” valamint „fürdeni és horgászni tilos” feliratú táblákat 
helyez el.
A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  táblák  elhelyezéséről 
gondoskodjon.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

8. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2009. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Ifj. Takács Béla: sérelmezi, hogy a falugondnok nem jelent meg az ülésen.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy mindenki megkapta a beszámolót. A falugondnok jelenleg 
Maglócán van egy falugondnoki találkozón, sajnos nem ért ide a testületi ülésre. Amennyiben a 
testület úgy gondolja, a napirendet elhalaszthatja a következő ülésre is.

Ifj. Takács Béla: véleménye szerint a táphordás nem a falugondnok feladata. Elmondja, hogy 
nem sok mindennel van megelégedve, de fogadják el a beszámolót.

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 
31/2010.(VI.2.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  a  Falugondnoki  Szolgálat  2009.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

Napirend után:

Jankovits  Ferencné: elmondja,  hogy a hétvégére tervezett  társadalmi  munka elmaradt,  mivel 
nála nem jelentkezett  senki, pontosabban péntek este jelentkezett  Ifj.  Takács Béla képviselő. 
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Úgy nem mert munkát szervezni, hogy vagy lesz valaki, vagy nem.  

Ifj.  Takács  Béla:  elmondja,  hogy  a  testület  döntött  a  társadalmi  munka  időpontjáról,  a 
képviselők  vállalták  a  megszervezését,  megszervezték,  lettek  is  volna  emberek,  de  a 
polgármester asszony úgy gondolta, hogy nála kell jelentkezni. 

Németh  Imre:  elmondja,  hogy félreértés  történt,  legközelebb  hét  közepe  táján  tájékoztassák 
egymást a képviselők és a polgármester, hogy összejön-e a csapat, és mehet-e a munka. 

Ifj.  Takács  Béla:  véleménye  szerint  nagyon  sokba  kerül  ez  a  labdafogó  háló.  Meg kellene 
beszélni a két szomszéddal, hogy a kerítésen legyen egy kapu, amin átmehetnek a fiatalok, ha 
átmegy a labda.

Jankovits  Ferencné: elmondja,  hogy az egyik  szomszéd egy hónapon belül  elköltözik,  lehet, 
hogy akkor aktualitását is veszti a dolog. A 800 éves évfordulós ünnepséggel kapcsolatban kéri 
a  képviselők  segítségét,  mindenkinek szeretne  valamilyen  feladatot  adni,  ha vállalják.  Ezzel 
kapcsolatban kéri, hogy valamelyik nap üljenek össze megbeszélni a dolgokat.

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1945 órakor bezárja. 

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

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


