Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-3/2011./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott nyilvános
üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 óra
A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:
Jankovits Ferencné polgármester,
Erdélyi Józsefné alpolgármester,
Buga Viktor,
Nagy Szilárd,
Takács Zsolt testületi tagok.
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző,
Csete Ildikó családgondozó 1. napirendi pontnál,
Melegné Luft Tünde családgondozó 1. napirendi pontnál.
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5 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. 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. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
4. Kistérségi művészetoktatás támogatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
5. Megyei intézmények átszervezésének véleményezése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Csete Ildikó: elmondja, hogy nem kívánják kiegészíteni a beszámolójukat, de kérdésekre
szívesen válaszolnak.
Kérdés, észrevétel nem volt.
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
14/2011.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok 2010. 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
15/2011.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr - Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
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Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falugondnok nem tudott eljönni az ülésre, de
amennyiben kérdés van, továbbítja neki.
Kérdés, észrevétel nem volt.
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
16/2011.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki
Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett
tartalommal elfogadja.
4. napirendi pont: Kistérségi művészetoktatás támogatása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy jelenleg Csorna Város
Önkormányzata működteti a művészeti iskolát, melyet a kistérség átvenne. Elmondja, hogy
jelenleg nincs tárnokréti tanulója a művészeti iskolának.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy elviekben járuljon hozzá az önkormányzat az intézmény
működtetéséhez, és ha tárnokréti tanulója is lesz az iskolának a pénzbeli támogatás összegéről
külön döntsön 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
17/2011.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
művészetoktatás kistérségi szinten történő megvalósítása esetén a képzésben
résztvevő tárnokréti tanulók után az intézmény működtetéséhez hozzájárulást
fizet.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy – amennyiben tárnokréti tanuló beiratkozik
az intézménybe – a hozzájárulás konkrét összegéről külön határoz.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú
Kistérségi Társulás Munkaszervet-vezetőjét értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Megyei intézmények átszervezésének véleményezése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat
közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények összevonásához kéri a települési
önkormányzatok állásfoglalását.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy támogassa az önkormányzat az átszervezéseket. .
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
18/2011.(V.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Győr Moson - Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási, szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszer előterjesztés szerinti átszervezésével,
intézmények összevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Győr Moson - Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a kerékpártároló építésére vonatkozó pályázatot
felfüggesztették, de még előtte gyorsan beadta az önkormányzat a pályázatát. Elmondja, hogy
a templom felújítására benyújtott pályázat a LEADER-pályázat keretében nyert, de hivatalos
értesítést még nem küldtek. Elmondja, hogy vasárnap 1100 órától istentisztelettel emlékeznek
meg a hősök napjáról, majd 1145 órakor koszorúzás lesz az emlékműnél. Szeretettel várja a
képviselőket a megemlékezésre. Ismerteti a június 4-i falunapi programot. Kéri a képviselők
segítségét a főzés megszervezésében, valamint a sátor felállításában. 1230 órától ingyenes
egészségügyi szűrővizsgálatokkal indulna a program. 1400 órától kezdődnének az egyéb
programok. Egy farádi egyesület állít fel jurtát, valamint kézműves-foglalkozásokat tartanak,
íjászbemutatót tartanak. A családgondozók arcfestést vállalnak. A fiatalok erős ember
versenyt rendeznek. Este pedig 1800 órától 2400 óráig a Betli-duó zenél. A főzéshez felajánl
egy birkát, ezen kívül a vadászok ígértek vadhúst. Lenne még egy kis baromfihús is, hátha
valaki nem szereti a birkát és a vadhúst. A darnózseli kocsmáros fog kitelepülni, aki hoz sátrat
is.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1930 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

