
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-7/2011./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 17
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 

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. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Telekadóról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

4. 2012. évi belső ellenőrzési terv valamint 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési terv 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

5. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

6. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 
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7. Szenyvízcsatorna megépítésére vonatkozó pályázat benyújtása.  

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

8. Tárnokréti Községért Közalapítvány támogatása.  

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

9. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

10. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

11. Hivatalból átmeneti segély megállapítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az anyagot kiküldte a képviselőknek. Elmondja, hogy 

anyagilag jól áll az önkormányzat, 4 millió Ft-ot lekötött a bankban. Szavazásra bocsátja a 

beszámoló elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetésének 2011. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az 

előterjesztett tartalommal elfogadja.  

 

2. napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a koncepció anyagát is kiküldte a képviselőknek. 

Elmondja, hogy a jövő évben a szennyvízberuházás megkezdése a legfontosabb feladat.  

 

Varga Attiláné: elmondja, hogy konkrét számadatokat még nem ismertek, de várhatóan 

december 16-án fogadják el a költségvetési törvényt. Tárnokréti vonatkozásában a normatívák 

tekintetében sok változás nem lesz. A koncepcióban szereplő terveken felül a pályázati 

kiírásoktól függően lehet majd egyéb terveket is megvalósítani.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását. 

 

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  

38/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót az 

előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési 

rendelettervezetet a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2012. február 15. 

 

3. napirendi pont: Telekadóról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy már korábban is felmerült a telekadó emelésének a 

szükségessége. Jelenleg a telekadó összege 3000 m
2
-ig 4,- Ft/m

2
, 3001 m

2
-től pedig 8,- Ft/m

2
. 

Ez elég alacsony összeg. Véleménye szerint a telekadó emelésével ösztönözni lehetne azon 

telektulajdonosokat, akik nem tartják rendben a telkeiket, hogy esetleg adják el, vagy 

építkezzenek.  

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a telekadó maximális összege 287,4 Ft/m
2
 lehet. Elmondja, 

hogy az idei évben 115.000,- Ft folyt be telekadóból. Ez az összeg kb. az ötszörösére 

emelkedne.  

 

Jankovits Ferencné: nem akar túl nagy emelést, javasolja 20,- Ft/m
2
 összegben megállapítani 

a telekadó összegét. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, azzal, hogy a telekadó összege 

egységesen 20,- Ft/m
2
 legyen.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelete a telekadóról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: 2012. évi belső ellenőrzési terv valamint 2011-2015. évi stratégiai 

ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a 2012. évi belső ellenőrzési tervet és a stratégiai tervet. 

Elmondja, hogy az önkormányzatoknak kötelező feladata a belső ellenőrzésről gondoskodni. 

Ezt a feladatot a kistérségi társulás keretein belül látja el az önkormányzat.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a terv elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

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

39/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső 

ellenőrzési tervet, valamint a 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervet az 

előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv szerint 

gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

5. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Kistérségi Társulás társulási ülésen elfogadta a 

koncepciót, de minden társult önkormányzatnak is jóvá kell hagyni. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület fogadja el a koncepciót. 

 

Jankovits Ferencné: 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  

40/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csornai Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját az előterjesztett 

tartalommal jóváhagyja. 

 

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

Kistérségi Társulást értesítse. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a rendőrség üzemanyagköltségéhez több önkormányzat is 

hozzájárul, hogy többször tudjanak az adott településen megjelenni. Javasolja, hogy 

Tárnokréti település havi 2.000,- Ft-tal járuljon hozzá az üzemanyagköltségekhez, oly módon, 

hogy ezzel a körzeti megbízotti szolgálati feladatok ellátását segítse. 

 

Buga Viktor: elfogadja a támogatást, de véleménye szerint akkor többször jelenjen meg a 

rendőrség a településen. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

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

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

41/2011.(XI.29.) határozata 

 

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

december 1-jétől havi 2.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Csornai 

Rendőrkapitányság részére a körzeti megbízotti szolgálati feladatok ellátásának 

segítéséhez.  

A képviselő-testület a támogatással az üzemanyagköltségekhez kíván 

hozzájárulni.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a 

Rendőrkapitányságot értesítse, a támogatásra vonatkozó megállapodást írja alá és 

a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal, támogatás kifizetésére folyamatos 

 

7. napirendi pont: Szenyvízcsatorna megépítésére vonatkozó pályázat benyújtása.  

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy 2012. január 5. és május 2. között van lehetőség 

pályázatot benyújtani szennyvízcsatorna építésére. El kellene dönteni, hogy a testület kíván-e 

pályázatot benyújtani, és ha igen, akkor a pályázatíró céget is ki kellene választani. Elvi 

vízjogi engedélye már az önkormányzatnak. Vízjogi létesítési engedélyt is kell majd 

készíttetni, de a pályázat benyújtásakor elegendő, ha nyilatkozik róla az önkormányzat, hogy 

a kérelmet már beadta. Elmondja, hogy az üzemeltetést mindenképpen a Pannon-Víz Zrt.-re 

kellene bízni.  A Pannon-Víz Zrt. vállalná a vízjogi létesítési tervek elkészítését is. A 

szükséges tanulmányok elkészítésére három ajánlatot kapott. Ismerteti az ajánlatokat. A 

három közül a VTK Innosystem Kft. ajánlata a legszimpatikusabb. A cég 1.200.000,- + 

400.000,- + ÁFA díjért vállalj a tanulmányok és a pályázat elkészítését. A költségmegbontás 

azért szerepel, mert a pályázat benyújtásakor kellene a 400.000,- Ft + ÁFA költséget kifizetni, 

az 1.200.000,- Ft-ot csak sikeres pályázat esetén kellene megfizetni. Javasolja, hogy a testület 

a VTK Innosystem Kft.-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 

elemzés elkészítésével, illetve a pályázat elkészítésével. Elmondja, hogy a pályázat keretében 

egyedi szennyvízkezelésre nem lehet pályázni, mivel az Unió nem támogat olyan beruházást, 

ami kétséges. Elmondja, hogy a pályázat keretében 400 millió forintig lehet pályázni. Pár 

évvel ez előtt, mikor számolták a költségeket 150 millió Ft körüli összeg jött ki a beruházásra. 

Nem tudja, hogy azóta mennyire változhattak az árak, de véleménye szerint 200 millió Ft 

körül lenne a beruházás költsége, aminek 90 %-át finanszíroznák a támogatásból. Korábban 

volt olyan, hogy az önrészre is lehetett pályázni. Amennyiben ez a lehetőség most is meglesz, 

úgy a 10 %-os önrész, ami a lakossági befizetésekből tevődik össze, le fog csökkeni. Javasolja 

a pályázat benyújtását és a VTK Innosystem Kft. megbízását. 

 

Nagy Szilárd: véleménye szerint mindenképpen el kellene indítani a pályázatot.  

 

Jankovits Ferencné: 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  

42/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

Tárnokréti település csatornázása és szennyvízkezelése érdekében támogatási 

igényt nyújt be a Kistelepülések szennyvízkezelése (NYDOP-4.1.1/A-11.) c. 

pályázati konstrukció keretében a szennyvízcsatornázás megvalósítására.  

A Képviselő-testület dönt arról, hogy megvalósíthatósági tanulmány és költség-

haszon elemzés elkészítésével a VTK Innosystem Kft.-t (Nyugat-magyarországi 

Iroda, 9026 Győr, Báthory u. 7/a.) bízza meg. 

 

A megbízási díj összege a benyújtott árajánlat alapján: 1.600.000,- Ft + ÁFA, 

melyből 1.200.000,- Ft + ÁFA összeg csak sikeres pályázat esetén fizetendő. 

 

A Képviselő-testület a megbízási díjat az önkormányzat költségvetésében 

biztosítja, azzal, hogy a költségeket a pályázatba beépíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VTK Innosystem Kft.-

vel a határozatban és az árajánlatban foglaltak szerint a megállapodást kösse meg.  

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Tárnokréti Községért Közalapítvány támogatása.  

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a játszótér építési munkáit a Tárnokréti Községért 

Közalapítvány bonyolította le, mivel így a pályázati támogatottság 100 %-os volt. Már a 

pályázás során felmerült, hogy a játszóeszközök alá tervezett gumilap helyett inkább 

gyöngykavicsot kellene teríteni, mivel a gumilap nem annyira tartós, magas a fenntartási 

költsége. Kérelmezték is, hogy a gumilap helyett gyöngykavicsot lehessen alkalmazni, de a 

kérelemre a mai napig nem érkezett válasz. Mivel azonban a LEADER egyesület úgy 

tájékoztatta a közalapítványt, hogy nyugodtan lehet változtatni, hiszen munkanemen belül 

történik a változtatás gyöngykavics elterítésére került sor. A támogatási kérelemben gumilap 

szerepelt és az ellenőrzés során azt mondták, hogy a kifizetési kérelmet is erre kell benyújtani. 

Ez így is történt, de az MVH ezt az összeget, 1.150.000,- Ft-ot nem fizette ki, sőt mondván, 

hogy jogosulatlanul igényelte a közalapítvány a támogatás ezen részét, megduplázták az 

összeget, és összesen 2.300.000,- Ft-ot nem fizettek ki a 6.500.000,- Ft-ból. Sajnos a 

fellebbezési kérelmet is elutasították. Így a közalapítvány nem jutott hozzá a teljes bekerülési 

összeghez. Nagyon kellemetlen ez a dolog, és többek között ezért is mondott le a 

tiszteletdíjának az év utolsó hónapjaira eső részéről. Meggyőződése, hogy jó, hogy nem 

gumilapot építettek be, de sajnos ezzel a fenti összegtől elesett a közalapítvány. Elmondja, 

hogy közel 100 millió Ft támogatást sikerült szerezni a polgármestersége alatt, ehhez 

viszonyítva ez a 2 millió Ft nem olyan nagy összeg, de mégis kellemetlenül érzi magát miatta. 

Elmondja, hogy mivel a pályázat utófinanszírozott volt, az önkormányzat a teljes összeget 

megelőlegezte – kölcsönszerződéssel – a közalapítványnak. Mikor utalták a támogatást, a 

közalapítvány visszafizette az önkormányzat részére a pénzt, kivéve a 2.300.000,- Ft-ot, mivel 

azt nem kapta meg az MVH-tól. Sajnos a közalapítvány most olyan helyzetbe került, hogy 

még 2.300.000,- Ft-ot vissza kellene fizetnie az önkormányzatnak a kölcsönszerződés alapján. 

Sajnálja, hogy így történt, de nem gondolta, hogy ez lesz a vége. Javasolja, hogy ekkora 

összegben támogassa az önkormányzat a közalapítványt. 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  

43/2011.(XI.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Tárnokréti Községért Közalapítvány (9165. Tárnokréti, Fő utca 24., képviseli: 

Buga György) részére 2.300.000,- Ft támogatást nyújt a közalapítvány alapító 

okiratában meghatározott feladatok ellátásához.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási 

megállapodást írja alá. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a LEADER-pályázatok benyújtása határidőben 

megtörtént. Az egyik pályázatot a tájház felújítására, a másikat pedig az apák napi rendezvény 

megszervezésére adta be. Elmondja, hogy szombaton lesz az idősek napi ünnepség és a 

gyerekeknek a Mikulásünnepség. Kéri a képviselők segítségét a rendezvény lebonyolításában.  

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
20

 órakor bezárja.  

 

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

készült. 

 

Kmf. 

 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 

 


