
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-8/2011./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 12-én 

tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 17
30

 óra 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Kultúrház kisterme, Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

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 

 

A lakosság részéről jelenlévők: 

 

5 fő érdeklődő 

 

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. 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a település 2011. évéről és a 2012. évi tervekről. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

További napirendi pontok: 

 

3. 2012. évi vízdíj meghatározása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

4. 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

5. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 
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6. Döntés önerő rendelkezésre állásáról a kerékpártároló építésére benyújtott pályázat 

kapcsán. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

7. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a település 2011. évéről és a 2012. évi tervekről. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Jankovits Ferencné: tájékoztatja a jelenlévőket a település 2011. évéről és a 2012. évi 

tervekről. 

 

2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Nagy Ferenc: megkérdezi, hogy a szennyvízkezelés keretében mire nyújt be az önkormányzat 

pályázatot.  

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a település csatornázására nyújtják be a pályázatot. 

Korábban volt olyan elképzelés, hogy szennyvíztisztító kislétesítményeket lehetne létesíteni. 

A pályázati kiírás szerint kislétesítményekre nem lehet pályázatot benyújtani.   

 

Nagy Ferenc: tudomása szerint 2000 lakosegyenérték alatt nem lehet pályázatot benyújtani.  

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy ez a pályázati kiírás kifejezetten 2000 lakosegyenérték 

alatti településekre vonatkozik. A pályázat 90 %-os támogatottságú. Tavalyvolt olyan 

lehetőség, hogy az önerő 50 %-át is meg lehetett pályázni. Jó lenne, ha ez a lehetőség most is 

megmaradna, bár a lakástakarékpénztárba fizetett összeg előzetes számítások szerint fedezi az 

önrész összegét. 

 

Sokorai Gyula: véleménye szerint a kormánynak nem az az elsőrendű kérdés, hogy a 200 fős 

településeken van-e szennyvíz vagy nincs. Megkérdezi, hogy a felszámolt szeméttelep 

füvesítve marad vagy sem. Javasolja, hogy a területet fásítsa be az önkormányzat. Ezen kívül 

a környékét is ki kellene takarítani. A másik javaslata a külterületi utakra vonatkozik. 

Véleménye szerint nem túl nagy költséggel járhatóvá lehetne tenni a külterületi utakat, jó 

minőségű földutakat lehetne csinálni. Véleménye szerint a gazdáknak kötelessége lenne az 

utak széleit rendbetenni. A tulajdon nem csak jogokkal, hanem kötelességgel is jár. Az egész 

falu érdeke, hogy a külterületi utak is rendben legyenek. A harmadik dolog, amit szeretne 

megemlíteni, az a gazdálkodás. Csak dicsérni tudja az önkormányzat gazdálkodását. A 

takarékos gazdálkodás kifejezés helyett az ésszerű gazdálkodás kifejezést használná, ami 

szerinte Tárnokrétiben megvalósult. Továbbra is így kell gazdálkodni. Elmondja, hogy az 

önkormányzati vagyon megőrzése tiszteletreméltó dolog, de nem biztos, hogy mindent 

annyira őrizni kell, gondol itt például az árkokra. A vagyon költséget is jelent, és véleménye 

szerint nem teszi rosszul a testület, ha a költséges, haszontalan dolgoktól megszabadul.  

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a szeméttelep rekultivációját a Mosonmagyaróvári 

Hulladékgazdálkodási Társulás végezte. A pályázatban füvesítést írtak elő, és ezt kellett 
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teljesíteni. Az önkormányzat jelezte, hogy jobb lenne a fásítás, de maradt a füvesítés. 

Tudomása szerint bizonyos ideig így kell megőrizni a területet, de rá fog kérdezni, hogy lehet-

e fákat ültetni. A külterületi utakkal kapcsolatban elmondja, hogy a temetői út rendbetételével 

többször próbálkozott, többször meghívta az ott földdel rendelkező gazdákat, de csak egy-két 

gazda jött el Rábcakapiról, Tárnokrétiből pedig senki. Megpróbál újra kommunikálni a 

gazdákkal. Jó ötletnek tartja az önkormányzati vagyon áttekintését és a fölösleges vagyon 

értékesítését.  

 

Nagy Ferenc: nem tudja van-e értelme rendbetenni a külterületi utakat, hiszen amikor 

gréderezték az utakat, utána rögtön csapákat vágtak bele, 1 héten belül tönkretették. 

 

Szőllősi István: megkérdezi, hogy a volt sportpálya hasznosítására van-e elképzelés. 

Elmondja továbbá, hogy a volt majorban lévő víztartály nagyon rossz állapotban van, egyrészt 

csúnya látvány, másrészt lehet, hogy balesetveszélyes is.  

 

Takács Zsolt: elmondja, hogy egy rábapatonai személy tulajdonában van ez a terület, aki 

felajánlotta megvételre. A glóbusz azonban bontási engedély-köteles, ami elég költséges, így 

neki nem éri meg. Véleménye szerint a tulajdonost kellene kötelezni arra, hogy bontsa le.  

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy meg fogja keresni a csornai építésügyi hatóságot, hogy 

járjon el az ügyben. 

 

Jankovits Ferencné: a régi sportpályával kapcsolatban elmondja, hogy mivel a kultúrház 

mögött kialakítottak egy pályát, a régi sportpályát nem kívánják sportpályaként hasznosítani. 

Hosszú távon lehetőség van telkek kialakítására, a rendezési tervben is ez az irányvonal 

szerepel.  

 

Sokorai Gyula: véleménye szerint az utak rendbetétele nagyon fontos, az önkormányzat 

lépjen fel szigorúan a gazdákkal szemben. A másik dolog a gaztermelés. A művelt területeken 

nem szabadna gaznak lenni.  

 

Jankovits Ferencné: köszöni a hozzászólásokat, az ülés folytatódik a további napirendi 

pontokkal. 

 

3. napirendi pont: 2012. évi vízdíj meghatározása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy az önkormányzat 

alacsonyabb összeget is meghatározhat, de abban az esetben a különbözetet az 

önkormányzatnak kell megfizetnie. Szerencsére az idei évben nem nagy az emelés, kb. 3,7 %. 

Elmondja, hogy az idei évben először utalt a Pannon-Víz Zrt. az önkormányzatnak részesedés, 

ami 107.000,- Ft volt. 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 11/2011.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj 

megállapításáról.  

(A rendelet írásban mellékelve.) 
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4. napirendi pont: 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést a kétféle áremelési javaslattal.   

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a jövő évben még szerepel a díjakban a KEOP-önrész, 

mivel többletöltségek merültek fel. Elmondja, hogy az ingyenes lomtalanításon (1 fős 

háztartás esetén 100 l/háztartás, 2 vagy több fős háztartás esetén 200 l/háztartás) felül az 

önkormányzat vállalta a lomtalanításkor keletkező többlethulladék elszállításának díját, így 

ezt jövőre sem javasolja beépíteni a díjakba. 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 12/2011.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, 

szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 16/1996.(XI.27.) rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

5. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának meghatározása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a polgármester tiszteletdíja 168.750,- Ft volt, a 

költségátalány pedig 50.600,- Ft volt. A polgármester 2011. szeptemberétől nem kívánt 

tiszteletdíjat felvenni az év hátralévő részére. Jövő évre azonban újra meg kellene állapítani a 

tiszteletdíj és költségátalány mértékét. A polgármester asszony a korábbinál alacsonyabb 

összeg megállapítását kéri, 150.000,- Ft tiszteletdíjat, és 45.000,- Ft költségátalányt.  

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot.   

 

Jankovits Ferencné: nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

52/2011.(XII.12.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jankovits Ferencné 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2012. január 1-jétől 

150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

2. A Képviselő-testület a polgármester részére tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő 

összegű, azaz 45.000,- Ft/hó költségátalányt állapít meg. 

 

Utasítja a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet 

értesítse, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős:  Erdélyi Józsefné alpolgármester 

dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Döntés önerő rendelkezésre állásáról a kerékpártároló építésére benyújtott 

pályázat kapcsán. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a kerékpártároló építésére benyújtott pályázat kapcsán 

hiánypótlásra hívták fel az önkormányzatot. Be kell nyújtani egy testületi határozatot az önerő 

rendelkezésre állásáról, aminek összege 391.409,- Ft. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely 

szerint a testület nyilatkozik arról, hogy az önerő a költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

53/2011.(XII.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 

kerékpártároló és hozzá kapcsolódó mellékhelyiség kialakítására.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a kerékpártároló és a hozzá 

kapcsolódó mellékhelyiség kialakításához szükséges önerő, bruttó 391.409,- Ft az 

önkormányzat  folyószámláján rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a 

pályázatíró cég részére küldje meg.  

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
50

 órakor bezárja.  

 

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

készült. 

 

Kmf. 

 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 

 


