
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-5/2011./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartott nyilvános 

üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
00

 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 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

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. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

4. Helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

6. Egyed község csatlakozása a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

7. Jankovits Ferencné polgármester tiszteletdíjról történő lemondása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 
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8. Tájékoztató a LEADER-pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

9. Idősek napi ünnepség megszervezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

10. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.)  

 

Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. A bevételek között a mozgáskorlátozottak 

közlekedési támogatására 70.000,- Ft-ot igényelt az önkormányzat, a mozgókönyvtári 

támogatás pedig 680.000,- Ft. Ezek év elején nem lettek betervezve a költségvetésbe. A 

Pannon-Víz Zrt-től az önkormányzat a részesedése után 107.000,- Ft osztalékot kapott. A 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 345.000,- Ft támogatást nyert az önkormányzat. 

A kiadási oldalon szintén szerepel ez az összeg, itt kamera beszerzésére került sor. A 

hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése 60.000,- Ft volt, ez nem szerepelt a költségvetési 

rendeletben, ezért kell módosítani. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás részére a tervezettnél kevesebbet kell befizetni, így ez a tétel csökken a 

költségvetésben.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2011.(IX.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja. 

 

3. napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Az első szakaszban lévő módosítás lényege, 

hogy a képviselő-testületnek a törvény szerint lehetőség van a bérpótló juttatásnál egyéb 

jogosultsági feltételt előírni. Az egyéb feltételként a képviselő-testület előírja, hogy a kérelem 

benyújtója illetve az ellátás jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. 

Véleménye szerint ösztönzőleg hathat az emberekre, ha addig nem kaphat bérpótló 

támogatást, amíg a környezetét rendbe nem teszi. A másik módosítás a lakásfenntartási 

támogatást érinti, melynek szabályozása szeptember 1-jétől változott. A normatív 

lakásfenntartási támogatást a szociális törvény szabályozza. A helyi lakásfenntartási 

támogatást az önkormányzat helyi rendelete szabályozza a törvény alapján. A jelenlegi 

szabályozás szerint a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításához szükséges bizonyos 

számlák benyújtására. Lehetőség van a normatív lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan 

arra, hogy az önkormányzat meghatároz egy elismert lakásnagyságot (attól függően, hogy 

hányan laknak a lakásban) és meghatároz egy m
2
-re jutó elismert költséget, és attól függően 

adja a támogatást, hogy ennek a kettőnek mekkora a szorzata. A helyi lakásfenntartási 

támogatásnak az a lényege, hogy aki normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, az a 

kedvezőbb feltételek alapján helyi lakásfenntartási támogatást tudjon igénybe venni. A 

jövedelemhatárt úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál. A normatív lakásfenntartási támogatásnál 250 

% jövedelemhatár van meghatározva, a helyi lakásfenntartási támogatásban valamivel 

nagyobb összeget lehetne meghatározni. A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat 

a saját költségvetéséből biztosítja, a normatív lakásfenntartási támogatásnál pedig csak 10 %-

ot fizet az önkormányzat, 90%-ot pedig az állam.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 
 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2009.(IV.1.) 

rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: Helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a korábbi helyi hulladékgazdálkodási terv 2005-ben 

készült, amelyet időközönként felül kell vizsgálni. A hulladékgazdálkodási tervvel 

kapcsolatos észrevételeket, állásfoglalásokat írásban már jelezték a szakhatóságok. A tervet 

rendelettel kell jóváhagyni. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

a tájékoztatót az önkormányzat még nem kapta meg. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

döntsön arról, hogy csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2011.(IX.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 

keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntést az alapkezelő által 

üzemeltetett elektronikus rögzíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szándéknyilatkozatokat a nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, hogy 

a pályázati kiírások helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: az ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóban meghatározott határidők  

 

6. napirendi pont: Egyed község csatlakozása a Kistérségi Társulás Szociális Központjához. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy Egyed község a szociális étkeztetés és idősek nappali 

ellátása feladatok tekintetében csatlakozni kíván a Kistérségi Társulás Szociális 

Központjához. Ehhez minden társult önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület járuljon hozzá. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2011.(IX.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Egyed Község a szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása feladatok 

tekintetében csatlakozzon a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Központjához.  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú 

Kistérségi Társulást értesítse. 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Jankovits Ferencné polgármester tiszteletdíjról történő lemondása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy 2011. szeptemberétől december 31-ig nem kíván 

tiszteletdíjat felvenni. Kéri a testület jóváhagyását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2011.(IX.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jankovits Ferencné 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítását – Jankovits 

Ferencné írásban benyújtott kérésére – 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 

31-ig mellőzi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről az érdekeltet értesítse, 

továbbá, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Tájékoztató a LEADER-pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a tájház felújítására a közalapítvány nyújt be pályázatot, 

mivel közalapítvány esetében 100 %-os a támogatottság. Rendezvényre az önkormányzat fog 

pályázni. Kisértékű eszköz beszerzése keretében rendezvénysátorra lehetne pályázni, erre is a 

közalapítvány nyújt be pályázatot. A kisértékű eszközre a pályázatot szeptember 30-án be kell 

adni, mivel itt a sorrendiség számít. A többi pályázat benyújtási határideje október 31.  

 

9. napirendi pont: Idősek napi ünnepség megszervezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy minden évben november utolsó szombatján szokták az 

idősek napi ünnepséget megszervezni. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ felajánlott 

egy ingyenes kulturális műsort december hónapra. Véleménye szerint az idősek napi 

rendezvényt el kellene tolni egy héttel későbbre, december 3-ára, és ezzel a felajánlott 

kulturális műsorral együtt megtartani. Ezen kívül még egy operett-nosztalgia műsort lehetne 

szervezni. Kapott egy ajánlatot a „Zsuzsi és Orsi” duótól 45.000,- Ft + ÁFA költséggel. 
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Elmondja, hogy egy karácsonyi gyermekműsora is van a duónak, amit 30.000,- Ft-ért 

hoznának el a faluba. Javasolja, hogy az idősek napi ünnepséget 2011. december 3-án tartsa 

meg az önkormányzat. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2011.(IX.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2011. 

december 3-án tartja meg idősek napi rendezvényét. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvény 

megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2011. december 3. 

 

Napirend után: 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a közösségi ház tetőtér-ablakai festésre szorulnak. Ehhez 

szakembert kell igénybe venni. A költségvetésbe betervezett karbantartási költségek terhére 

szeretné a munkát elvégeztetni. Elmondja, hogy a Tárnokréti Községért Közalapítványnak 

274.151,- Ft bevétele lett az SZJA 1 %-ának felajánlásából. Véleménye szerint el kellene 

gondolkodni a telekadó emelésén. Jelenleg 3000 m
2
-ig 4,- Ft/m

2
 az összege, 3001 m

2
-től 8,- 

Ft/m
2
 az összege.  

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
40

 órakor bezárja.  

 

A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

Kmf. 

 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 


