Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-9/2010./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2010. szeptember 13-án tartott nyilvános
üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 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,
Németh Imre,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.
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 6 fő
jelen van, a nyilvános ülést megnyitja.
Ifj. Takács Béla: javasolja a napirendi pontok közé felvenni a szennyvízkezelési program
megrendelését. Mivel arról volt szó, hogy ha a tervező megküldi az anyagot, akkor a testület
dönt.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy nem azt az anyagot küldte meg Szigeti Attila tervező, amit
ígért, mert azt ígérte, hogy helyrajzi számonként részletezi, hogy hol milyen rendszert lehet
kiépíteni.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint ennek nincs jelentősége, javasolja a döntést a kérdésben.
Jankovits Ferencné: 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. Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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2. Általános iskolás gyermekek részére utazási bérlet vásárlása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
3. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
4. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
5. Tárnokréti Község szennyvízkezelési programjának elkészítése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Zárt ülési napirend:
6. Helyi Választási Bizottságba új tag választása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
7. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a beszámolót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
46/2010.(IX.13.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I.
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

félévi

2. napirendi pont: Általános iskolás gyermekek részére utazási bérlet vásárlása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a képviselőkkel már beszéltek erről, de most döntést kell
hozni a témában. Javasolja a gyermekek részére utazási bérlet vásárlását, amennyiben a szülők
nem kívánják igénybe venni az iskolabuszos szolgáltatást. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
47/2010.(IX.13.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tárnokrétiben élő általános
iskolás korú gyermekek részére éves utazási bérletet vásárol a gyermekek
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közoktatási intézménybe történő utazása céljából, amennyiben a szülő nem kívánja
igénybe venni az iskolabuszos szolgáltatást.
A Képviselő-testület a bérletek árát 2010. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület
megvásárlására.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

utazási

bérletek

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a társulási megállapodás jóváhagyását.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
48/2010.(IX.13.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás új
egységes szerkezetű társulási megállapodását – azzal, hogy a korábban hatályban
lévő társulási megállapodás az új megállapodás jogfolytonos előzménye – az
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú
Kistérségi Társulást értesítse, valamint a társulási megállapodást írja alá.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: a társulás tagjainak döntését követően
4. napirendi pont: A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010.(IX.14.)
önkormányzati rendelete a kistérségi szociális intézmények térítési díjainak
mértékéről.
(A rendelet írásban mellékelve.)
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5. napirendi pont: Tárnokréti Község szennyvízkezelési programjának elkészítése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy az új testület döntsön ebben a kérdésben.
Buga Viktor: úgy látja, hogy lenne értelme a program elkészítésének. A programban el fog
dőlni, hogy melyik a jó megoldás.
Németh Imre: úgy látja, hogy ezzel egy lépéssel közelebb kerülne a település a szennyvízkezelés
megoldásához. A program tartalmazni fog alternatívákat, elemzi, hogy mi célszerű és
megindokolja. Uniós pályázathoz is szükséges ennek a programnak az elkészítése. Javasolja
elkészíttetni.
Molnárné Boros Katalin: egyetért a javaslattal.
Jankovits Ferencné: mivel ennek anyagi vonzata is van, ezért nem javasolja, hogy ez a testület
döntsön.
Ifj. Takács Béla: véleménye szerint ilyen szemlélettel az ingatlanvásárlásra is mondhatta volna a
testület, hogy arról már nem dönt, hanem döntsön az új testület. A másik dolog pedig, hogy ez a
testület van tisztában vele, hogy miről van szó. Javasolja a programot elkészíttetni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
49/2010.(IX.13.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szigeti Attila
Mérnökirodától (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3.) megrendeli a település
szennyvízkezelési programjának elkészítését.
A program elkészítésének költsége: 275.000,- Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési megállapodást
az árajánlatban foglaltak szerint kösse meg.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: megköszöni a képviselők négyéves munkáját és átadja az okleveleket a
képviselő-testületben végzett munkáért.
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
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

