
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-4/2011./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-én tartott nyilvános 

üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
30

 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 

 

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületi 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. Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. Megállapodás kötése a Tárnokréti Községért Közalapítvánnyal. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Gyermekek utaztatása a közoktatási intézményekbe. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

4. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

5. Köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezés. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

  

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy kiírták a LEADER-pályázatokat. Elmondja, hogy lehetne 

a tájház felújítására pályázni, viszont célszerű lenne, ha a közalapítvány nyújtaná be a 

pályázatot, mivel akkor 100 %-os a támogatottság. Amennyiben az önkormányzat nyújt be 
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pályázatot, úgy a 25 %-os ÁFÁ-t meg kell fizetnie. Egy nyilatkozatot kell a pályázathoz 

benyújtani, hogy az önkormányzat térítésmentesen a közalapítványnak engedi át a tájházat 

üzemeltetésre.  

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a következő napirendi pont erre vonatkozik. Véleménye 

szerint egy megállapodást kellene kötni a közalapítvánnyal, hogy az önkormányzat a tájházat 

térítésmentesen a közalapítvány használatába adja. 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a pályázatokat szeptember 30. és október 31. között lehet 

benyújtani. A tájház felújítása nem építési engedély köteles tevékenység, így tervezési munkát 

nem igényel. Véleménye szerint a pályázatokat pályázatíró céggel kellene elkészíttetni. A 

pályázatírás költsége is elszámolható a pályázatban, tehát a pályázatírás költsége csak akkor 

terheli az önkormányzatot, ha nem nyer a pályázat. Van egy olyan pályázati lehetőség, 

melyen rendezvénysátorra lehet pályázni, de sajnos arra csak a kistérségi társulás pályázhat. 

Lehet pályázni kis értékű eszközökre, de azt még nem tudja, hogy arra önkormányzat 

pályázhat-e. Ebben a pályázatban max. 1 millió forintra lehet pályázni, melyből 300 ezer 

forint értékben lehet számítástechnikai berendezésre. A könyvtárban két gép is elromlott, jó 

lenne lecserélni azokat. Fűkaszára is érdemes lenne pályázatot benyújtani, még akkor is, ha az 

ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetnie. Rendezvényre is lehet pályázni, max. 2 millió Ft-ig. 

A rendezvény azonban nem lehet falunap, hanem valamilyen egyéb rendezvény, ami 

minimum 3 település részvételével valósul meg. Nem tudja, hogy Cakóháza pályázik-e az 

apák napjára, de ha nem, akkor mindenképpen kellene valamire pályázni. 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy véleménye szerint, ha Cakóháza pályázik is apák napjára, 

Tárnokréti kitalálhat valami egyéb rendezvényt, és arra a cakóházitól függetlenül be lehet 

nyújtani a pályázatot.  

 

Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a testület nyújtson be pályázatot, amire csak lehet, azzal, 

hogy a pályázatokat pályázatíró céggel készíttesse el az önkormányzat. 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  

19/2011.(VIII.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

LEADER-pályázatok keretében támogatási igényt nyújt be kis értékű eszközökre, 

fűkaszára, rendezvény lebonyolítására.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok 

elkészítésére megállapodást kössön egy pályázatíró céggel, valamint a pályázatok 

benyújtásáról határidőben gondoskodjon.   

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2011. október 31. 

 

2. napirendi pont: Megállapodás kötése a Tárnokréti Községért Közalapítvánnyal. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: javasolja a megállapodást megkötni a közalapítvánnyal arra vonatkozóan, 

hogy az önkormányzat a közalapítvány használatába adja a tájházat, melyért ellenszolgáltatást 

nem kér,  de a közalapítványnak vállalnia kell, hogy pályázatot nyújt be a tájház felújítására 

és azt az üzemeltetési kötelezettség lejártáig üzemelteti. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2011.(VIII.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Tárnokréti, Fő u. 84. szám alatti,  125. hrszú ingatlant, melyen a tájház található a 

Tárnokréti Községért Közalapítvány térítésmentes használatába adja, abból a 

célból, hogy a Közalapítvány pályázati támogatásból a tájházat felújítsa, majd 

üzemeltesse. Az ingatlanon a Közalapítvány jogosult a pályázati támogatásból a 

tájházat felújítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni.  

A Közalapítvány az Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen 

egyéb beruházást, átalakítást nem végezhet az ingatlanon. Amennyiben a 

beruházáshoz, átalakításhoz az Önkormányzat hozzájárul úgy annak költségét a 

megállapodást kötő felek külön megállapodás alapján viselik. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást a 

határozatban foglaltak szerint írja alá. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Gyermekek utaztatása a közoktatási intézményekbe. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az iskolabuszos szolgáltatást sokan nem kívánják 

igénybe venni. Korábban az önkormányzat megvásárolta a gyerekeknek az utazási bérletet. 

Dönteni kellene arról, hogy azoknak, akik nem kívánják az iskolabuszos szolgáltatást igénybe 

venni, az önkormányzat megvásárolja-e a buszbérletet, vagy sem. Úgy gondolja, hogy az 

önkormányzat az utaztatást az iskolabusszal biztosítja. Amennyiben valaki nem kívánja 

igénybe venni, akkor oldja meg a gyermek szállítását. Nem javasolja a bérletet megvásárolni. 

 

Erdélyi Józsefné: véleménye szerint az önkormányzat vásárolja meg a bérleteket azok részére, 

akik nem kívánják az iskolabuszt igénybe venni.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat nem 

vásárolja meg a buszbérletet az iskolabuszt igénybe nem vevők részére. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testületének  

21/2011.(VIII.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tárnokrétiben élő 

óvodás és általános iskolás korú gyermekek részére továbbra is iskolabuszos 

szolgáltatást biztosít a bősárkányi közoktatási intézményekbe történő utazáshoz.  

A képviselő-testület dönt arról, hogy nem vásárol éves utazási bérletet azon 

gyermekek közoktatási intézménybe történő utazásához, akik nem kívánják 

igénybe venni az iskolabuszos szolgáltatást. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 
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Napirend után: 

 

Jankovits Ferencné: ismerteti Nagy Ferenc levelét, melyben javaslatot tett annak az 1 millió 

Ft-nak a felhasználására, amit Sokorai István ajánlott fel a településnek. (A levél írásban 

mellékelve.)  

 

Erdélyi Józsefné: véleménye szerint ahhoz szakember kell, hogy a pajtát felépítsék egy másik 

helyen. Véleménye szerint a társadalmi munka nem nagyon működik. 

 

Takács Zsolt: elmondja, hogy maga a bontás sem egyszerű dolog, hát még ha utána ugyanazt 

fel kell építeni valahol máshol. Egy ácsra mindenképpen szükség lenne. 

 

Jankovits Ferencné: nem javasolja a pajta megvételét, lebontását és felépítését. Véleménye 

szerint ez nagyon nagy költség lenne. Célszerűbb lenne egy új pajtát építeni, úgy gondolja, 

hogy nem kerülne sokkal többe, mint lebontani és újra felépíteni a régit. Javasolja, hogy a 

testület ne vásárolja meg a pajtát.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2011.(VIII.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Nagy 

Ferenc javaslatát nem fogadja el, és a 25 sz. alatti ingatlanon található pajtát nem 

kívánja megvásárolni. Az 1.000.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról a 

testület a későbbiekben dönt.  

 

Jankovits Ferencné: ismerteti Nagy Ferenc levelének másik javaslatát, illetve észrevételét, 

mely szerint a temetőben az első 3-4 tuját javasolja kivenni és máshova ültetni. Véleménye 

szerint a tuják jó helyen vannak, nincs szükség az áthelyezésükre. Megnyírni lehet azokat, de 

véleménye szerint nem foglalnak akkora helyet, hogy át kellene ültetni.  

 

Takács Zsolt: véleménye szerint is jó, hogy ott vannak a tuják, hiszen nagy melegben 

árnyékot tartanak.  

 

Jankovits Ferencné: véleménye szerint a ravatalozó felújításakor a jobb oldali részen a meg 

nem váltott sírhelyeket meg kellene szüntetni, és parkosítani kellene a területet. Temetések 

alkalmával oda állhatnának az emberek. A ravatalozó felújítására egyébként a LEADER-

pályázatok keretében majd lehet pályázni, de várhatóan csak jövő tavasszal.  

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20
00

 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 


