
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-10/2012./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 3-án 

tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor (3. napirendi ponttól) 

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

A lakosság részéről: 

 

8 fő érdeklődő 

 

Erdélyi Józsefné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 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 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a település 2012. évéről és a 2013. évi tervekről.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

További napirendi pontok: 

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. 2013. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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5. 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Közös önkormányzati hivatal létrehozásának kérdése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Szociális és belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013. január 1-jétől. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

8. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

9. Pannon-Víz Zrt.-vel kötendő megállapodások jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

10. Tárnokréti, Fő u. 69. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlattétel.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

11. Az önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos határozat 

meghozatala. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

12. Lébény Nagyközség várossá nyilvánításának támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

13. Hivatalból átmeneti segély megállapítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

14. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a település 2012. évéről és a 2013. évi tervekről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin: tájékoztatja a megjelenteket az önkormányzat 2012. évéről. 

Elmondja, hogy az idei évről beszélni kicsit furcsa, mert olyan munkáról is kell beszélnie, 

amiket még az előző polgármester végzett. Elmondja, hogy az önkormányzat helyzete stabil. 

Nagy segítséget jelentett a tavalyi évi 7 millió Ft összegű pénzmaradvány. Az árkok 

értékesítéséből 660 ezer Ft folyt be, a falicitából pedig több mint 1 millió Ft. A ravatalozó 

felújítására 2 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat. A munkálatok befejeződtek, az 

elszámolás folyamatban van. Közfoglalkoztatás támogatására 1.140.000,- Ft-ot tervezett be a 

testület de jóval kevesebbet, 414.000,- Ft-ot kapott. Így két fő helyett csak 1 fő 

részmunkaidőst tudtak foglalkoztatni. Az önkormányzatok adósságrendezése keretében 

lehetséges, hogy az állam átvállalja a közösségi ház felújítására felvett hitelt. Erre 

vonatkozóan pontos információk még nincsenek. Az idei évi Apák Napja rendezvényt a 

LEADER Egyesület is támogatta, az elszámolás folyamatban van. Az idei évi társulási 

hozzájárulásokat az önkormányzat rendezte, már csak a Mosonmagyaróvári 

Hulladékgazdálkodási Társulás felé áll fenn fizetési kötelezettsége. A szennyvízpályázattal 
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kapcsolatban elmondja, hogy a pályázatot befogadták, de az értékelést egyelőre 

felfüggesztették. A tájház felújítása folyamatban van. A hétvégi idősek napján szép számban 

megjelentek a nyugdíjasok, ennek nagyon örül. A fiatalok segítettek a műsorban illetve a 

felszolgálásban is. Az alpolgármester vállalta a főzés megszervezését. Nagyon köszöni 

mindenkinek a segítséget. Úgy látja nagyon jó ötlet volt bevonni a fiatalokat, mert aktívan 

részt vettek a rendezvényen. A Mikulás-ünnepség a gyerekeknek csütörtökön lesz. A 

hagyományos karácsonyváró este december 23-án kerül megrendezésre, Szilveszterkor pedig 

szeretne egy óévbúcsúztatót. A jövő évi elképzelésekről röviden annyit mondana, hogy a 

játszótér melletti telket szeretné az önkormányzat megvásárolni. A tájház felújítása 

folyamatosan zajlik, e mellett a tájház udvarát is szeretnék rendbetenni. Nagyon fontos a 

közterületek folyamatos gondozása. Nagyon jó lenne, ha a jövő évben a külterületi utakra is 

tudna az önkormányzat pénzt fordítani. Elmondja, hogy jövőre valószínűleg nem lesz 

támogatás a gyermekszállításra, ezért a testületnek majd azt is el kell döntenie, hogy vállalja-e 

továbbra is a falugondnoki busszal történő gyermekszállítást, vagy bérletet vesz a 

gyerekeknek. Elmondja, hogy továbbra is törekedni kell minél több pályázat benyújtására. A 

civil szervezetekkel, szomszéd településekkel együtt kell működni.  

 

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

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin: felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel a kérdéseiket, mondják el 

észrevételeiket. 

 

Jankovits Ferencné: pontosítani szeretné a szennyvízpályázattal kapcsolatban elmondottakat. 

A szennyvízpályázatot elbírálták, elfogadták, de forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. 

Tehát a pályázat nyertes volt, de forráshiány miatt majd csak akkor lehet megvalósítani, ha 

lesz pénz.   

 

Buga György: a telekadóval kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy a tavalyi évben 

felemelték a telekadót. Véleménye szerint a képviselőknek a lakosság szolgálatában kellene 

állniuk. Ez a döntés azonban a lakosság szemszögéből nézve nagyon rossz volt. Volt, aki a 

korábbi 20.000,- Ft helyett most 70.000,- Ft-ot kell, hogy fizessen. 

 

Buga Viktor: elmondja, hogy a cél az volt, hogy beépítsék az üres telkeket.  

 

Molnárné Boros Katalin: megkérdezi van-e még kérdés, észrevétel. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Molnárné Boros Katalin: megköszöni a részvételt. Elmondja, hogy az ülés folytatódik.  

 

A lakosság részéről 1 fő érdeklődő részt vett az ülés folytatásán.   

 

Szabó Gábor képviselő 18
55

 órakor megérkezik.  

 

3. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti a beszámolót.  

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a beszámolót. 
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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  

40/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetésének 2012. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az 

előterjesztett tartalommal elfogadja.  

 

4. napirendi pont: 2013. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti a koncepciót. Elmondja, hogy táblázatot nem tudott készíteni, mivel 

még konkrétumokat nem lehet tudni. A költségvetési törvény elkészülte után már tisztábban 

fognak látni. Elmondja, hogy az iskolákat átveszi az állam. Elmondja, hogy az iskolabuszos 

támogatás is megszűnik. Így el kell gondolkodni rajta, hogy az önkormányzat hogy oldja meg 

a gyerekek szállítását.  

 

Erdélyi Józsefné: véleménye szerint továbbra is a falugondnoki busszal kellene megoldani a 

gyerekek szállítását.  

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja, hogy 2013. január 1-jétől a gyerekek 

közoktatási intézménybe történő utaztatásáról továbbra is a falugondnoki busszal 

gondoskodjon az önkormányzat.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

41/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2013. 

január 1-jétől a tárnokréti gyermekek bősárkányi közoktatási intézményekbe 

történő szállításáról továbbra is a falugondnoki busszal gondoskodik.  

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetési koncepciót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési 

rendelettervezetet a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin 

Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont: 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a 2013. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondja, hogy az 

önkormányzatoknak kötelező feladata a belső ellenőrzésről gondoskodni. Ezt a feladatot 

jelenleg a kistérségi társulás keretein belül látja el az önkormányzat. 2013. január 1-jétől 

megszűnik a kistérségi társulás munkaszervezete, majd a kistérségi társulás is. A feladatot 

azonban továbbra is el kell látni. Egy későbbi napirendi pont keretében arról kell majd 

dönteni, hogy 2013. január 1-jétől továbbra is társulásban szeretné ellátni az önkormányzat 

ezt a feladatot. Minden évben november 15-ig kell jóváhagyni a következő évi tervet. Ezért 

attól függetlenül, hogy a feladatellátás hogyan történik 2013-tól a tervet el kell fogadni. 

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a terv elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

42/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső 

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: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

6. napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozásának kérdése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 2013. február végéig létre kell hozni az új önkormányzati 

hivatalokat, melyekben a lakosságszám minimum 2000 fő kell, hogy legyen. Azok a 

körjegyzőségek, amelyek lakosságszáma nem éri el a 2000 fős lélekszámot, társulniuk kell. 

Bősárkányt közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékkal Acsalag, Cakóháza és 

Rábcakapi kereste meg. Úgy gondolja, hogy Maglóca és Tárnokréti továbbra is ebben a 

társulásban szeretne maradni, de mindenképpen kellene egy döntés erről. Addig azonban, 

amíg a költségvetési törvényt nem fogadják el, konkrét feltételeket nem tud mondani. A 

költségvetési törvény tervezete szerint számolt támogatás esetén, Tárnokrétinek nem kell 

hozzájárulást fizetnie a közös önkormányzati hivatal fenntartásához, mert az állami támogatás 

elegendő fedezetet nyújt. Konkrétumokat azonban csak akkor lehet mondani, ha elfogadott 

költségvetési törvény lesz. Akkor tudja majd a megállapodást megszövegezni, amit még az 

idén jóvá kellene hagyni, hogy 2013. január 1-jétől létrejöhessen az új önkormányzati hivatal. 

Mindenképpen ez lenne a célszerű, habár a határidő 2013. február 28. Az új hivatalba két 

dolgozót vennének át, egyet Rábcakapiról, egyet pedig Acsalagról. 

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint Tárnokréti továbbra is 

Bősárkánnyal szeretne társulni a közös önkormányzati hivatal létrehozására. 

 

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  

43/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát 

fejezi ki arra vonatkozólag, hogy 2013-tól közös önkormányzati hivatalt kíván 

létrehozni Bősárkány és Maglóca településekkel, valamint az újonnan csatlakozni 

kívánó településekkel.   

 

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

Bősárkány Nagyközség Polgármesterének küldje meg és a társulási megállapodást 

terjessze a testület elé. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin 

Határidő: 2012. december 31. 

 

7. napirendi pont: Szociális és belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013. január 1-jétől. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a kistérségi társulás megszűnésével az általa ellátott 

szociális és belső ellenőrzési feladatok további ellátásáról gondoskodni kell. A belső 

ellenőrzési feladatokra a kistérségi társulás javasol létrehozni egy új tárulást. A szociális 

feladatok közül a támogató szolgáltatás, fogyatékosok nappali ellátása és idősotthoni ellátás 

feladatokat egy Csorna székhelyű társulás látná el. Javasolja a részvételt a társulásban. Az 

étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatokat továbbra is a Kóny székhelyű társulás látná el. Az 

idősek nappali ellátásának feladatát 2013-tól szintén a Kóny székhelyű társulás látná el. 

Javasolja a testületnek, hogy ezekben a társulásokban vegyen részt.  

 

Molnárné Boros Katalin: 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 

44/2012.(XII.3.) határozata 

 

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

2013. január 1-jétől a belső ellenőrzési feladatok ellátására társulást kíván 

kötni a jelenlegi kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal.  

 

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

2013. január 1-jétől az étkeztetés, házi segítségnyújtás szociális feladatokat 

2013. január 1-jétől a Kóny székhelyű társulásban történő részvétellel kívánja 

ellátni.  

 

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

2013. január 1-jétől a támogató szolgáltatás, a fogyatékosok nappali ellátása, 

az idősotthoni ellátás feladatokat a Csorna székhelyű társulásban történő 

részvétellel kívánja ellátni. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket 

értesítse, valamint a társulásokban történő részvétel feltételeiről tárgyalásokat 

folytasson.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az idei évben havi 2.000,- Ft-tal járult hozzá az 

önkormányzat a rendőrség üzemanyagköltségéhez. Javasolja, hogy havi 2.000,- Ft-tal a jövő 

évben is járuljon hozzá az önkormányzat az üzemanyagköltségekhez, és ezzel a körzeti 

megbízotti szolgálati feladatok ellátását segítse. 

 

Molnárné Boros Katalin: 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 

45/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2013-

ban 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 Bősárkány 

Nagyközség Polgármesterét értesítse, és a támogatásra vonatkozó megállapodást a 

2012. évi megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával 

kösse meg.   

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont: Pannon-Víz Zrt.-vel kötendő megállapodások jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 

alapján víziközmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat tulajdonába tartozik, ezért 

2013. január 1-jén az önkormányzatok tulajdonába kell adni a Pannon-Víz Zrt. tulajdonában 

lévő víziközműveket. Miután a víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba kerül, az 

önkormányzatok egy szerződéssel a Pannon-Víz Zrt.-nek vagyonkezelésbe adják. Az 

előterjesztett két megállapodás erről szól. Kéri a jóváhagyását.  

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a megállapodások jóváhagyását.  

 

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 

46/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Pannon-Víz Zrt.-vel mint Víziközmű szolgáltatóval az „Előzetes egyetértési 

nyilatkozatot” valamint a „Közszolgáltatási és vagyonkezelési-üzemeltetési 

szerződést” az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Előzetes egyetértési 

nyilatkozatot” valamint a „Közszolgáltatási és vagyonkezelési-üzemeltetési 

szerződést” aláírja.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont: Tárnokréti, Fő u. 69. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó 

ajánlattétel. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a testület korábbi ülésén döntött arról, hogy meg kívánja 

vásárolni a Tárnokréti, Fő u. 69. (hrsz: 2.) szám alatti ingatlant. Elmondja, hogy a testület 

vásárlási szándékát közölte a tulajdonos képviselőjével, aki azt kérte, hogy a testület mondjon 

egy árat, amiért megvásárolná az ingatlant.  

 

Takács Zsolt: véleménye szerint 100.000,- Ft-nál többet nem ér az ingatlan. Ennyit javasol 

vételárként megállapítani.  

 

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy évekig az önkormányzat nyírta a füvet az ingatlan előtt, 

úgyhogy ezért sem javasol magasabb árat meghatározni. 

 

Molnárné Boros Katalin: 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 

47/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni 

a Tárnokréti, Fő u. 69. (hrsz: 2.) szám alatti ingatlant. A Képviselő-testület az 

ingatlan vételáraként 100.000,- Ft-ot ajánl fel az ingatlan tuljajdonosának. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételár összegére 

vonatkozó ajánlatot a tulajdonosnak küldje meg, és elfogadás esetén az adásvételi 

szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 
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11. napirendi pont: Az önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos határozat 

meghozatala. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében az 

állam átvállalja az önkormányzatok adósságait. Ebbe a körbe tartozik Tárnokréti 

adósságállománya is, ami a közösségi ház felújítására felvett hitelállományt jelent. Arról 

kellene határozatot hozni, hogy az önkormányzat a tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja 

venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást. 

 

Molnárné Boros Katalin: 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  

48/2012.(XII.3.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 

kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 

költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 

eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 

járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam 

közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 

Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 

megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter 

kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 

betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 

konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, 

vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C. § 

szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, 

az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, 

megismerje és kezelje.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 
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12. napirendi pont: Lébény Nagyközség várossá nyilvánításának támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin: elmondja, hogy Lébény nagyközség ismételten pályázatot nyújt be a 

település várossá nyilvánítása iránt. Javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkozatával 

támogassa Lébény Nagyközség várossá nyilvánítását. 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  

49/2012.(XII.3.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Lébény 

Nagyközség Önkormányzata azon törekvésével, hogy Lébény Nagyközséget 

várossá nyilvánítsák. A Képviselő-testület nyilatkozattal támogatja Lébény 

várossá nyilvánítási törekvését.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy támogató nyilatkozatát Lébény 

Nagyközség Polgármesterének küldje meg.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
15

 órakor bezárja.  

 

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

készült. 

 

Kmf. 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 


