
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott 

nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
00

 óra
 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor 

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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. Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Általános iskolai feladatok ellátására létrehozott társulás megszüntetése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 

Alapító okirat jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Belső ellenőrzési feladatok 2013. évi ellátása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Helyi adóterhek csökkentésének lehetősége. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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7. Tűzoltó Egyesület támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

8. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.)  

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat támogatást kap szociális célú 

tűzifa vásárlásához. Tárnokrétinek sajnos csak 2 m
3
 fa vásárlására van íly módon lehetősége. 

A szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló jogszabály alapján az 

önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia a szociális rászorultság szabályait, vagyis 

azt, hogy kinek milyen feltételekkel juttat a tűzifából. Ismerteti a rendelettervezetet. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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 1/2013.(II.1.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifajuttatásról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Általános iskolai feladatok ellátására létrehozott társulás megszüntetése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a bősárkányi általános iskola 2013. január 1-jétől 

állami fenntartásba került. Ettől az időponttól önkormányzati társulás nem láthat el általános 

iskolai feladatokat, ezért 2013. január 1-jétől az iskolai feladatok ellátására vonatkozó 

társulási megállapodást meg kell szüntetni. Javasolja, hogy a testület hozzon határozatot a 

megszüntetésről.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely 

szerint a testület az általános iskolai feladatok ellátására létrehozott társulási megállapodást 

megszünteti.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2013.(I.31.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 

általános iskolai feladatok ellátására létrehozott Bősárkány székhelyű társulást 

2012. december 31-ével megszünteti. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány 

Nagyközség polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás 

jóváhagyása. Alapító okirat jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Megállapodás és alapító okirat tervezete írásban mellékelve.)  

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy 2013. február végéig létre kell hozni az új 

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

Az eddigi tárgyalásokat 6 település folytatta, Rábcakapi, Cakóháza, Acsalag, Maglóca, 

Tárnokréti és Bősárkány. Rábcakapi és Cakóháza települések végül úgy döntöttek, hogy 

Kónyhoz csatlakoznak, Acsalag pedig Farádhoz. Így marad a három önkormányzat társulása. 

2013. március 1-jétől alakulna meg az új közös önkormányzati hivatal. Addig talán a 

törzskönyvi bejegyzés is lezajlik. Ismerteti a társulási megállapodást. Elmondja, hogy az idei 

évben valószínűleg nem kell hozzájárulást fizetni a hivatal fenntartásához, mert az állami 

támogatás elegendő lesz a kiadásokra. Amennyiben marad meg pénz, az lakosságarányosan 

kerül visszaosztásra.   

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy a testület fogadja el a megállapodást az 

előterjesztett tartalommal.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal egy költségvetési 

szerv, melyet alapító okirattal kell létrehozni. Ismerteti az alapító okirat tartalmát.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy a testület fogadja el az alapító okiratot 

az előterjesztett tartalommal.  

 

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  

2/2013.(I.31.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodást az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.  

 

2. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi 

Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről Bősárkány 

Nagyközség Polgármesterét értesítse, valamint a megállapodást és az alapító 

okiratot írja alá. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin 

Határidő: 2013. február 10. 

 

4. napirendi pont: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(A vagyongazdálkodási terv tervezete írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az 

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Ismerteti a 

tervezetet. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyongazdálkodási terv 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013.(I.31.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja.  

 

5. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok 2013. évi ellátása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az ajánlat írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a korábbi években a belső ellenőrzési feladatokat a 

kistérségi társulás keretében oldotta meg az önkormányzat. A kistérségi társulás 

munkaszervezete 2013. január 1-jétől megszűnt, így a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 

minden önkormányzatnak külön kell gondoskodnia. A kistérségi társulás volt belső ellenőre 

Ádámné Katona Klára küldött ajánlatot a feladat ellátására. Megbízásos jogviszonyban tudná 

a feladatot ellátni, ami azt jelenti, hogy az ajánlatban szereplő bruttó 50.000,- Ft-hoz még 

hozzájön a 27 %-os járulék, ez plusz 13.500,- Ft-ot jelent. Az árajánlatban a belső ellenőr 

mindhárom településre adott ajánlatot. Bősárkányban a polgármester úr úgy gondolta, hogy 

kér még további ajánlatokat, mert soknak találja a 220.000,- Ft + 27 % járulék díjat. Javasolja, 

hogy a testület ne döntsön most az ajánlat elfogadásáról, hanem várja meg az új ajánlatokat. 

Esetleg olyan döntést lehetne hozni, hogy Bősárkány mindhárom település nevében kérjen 

ajánlatot, és amennyiben Bősárkány kedvezőbb ajánlatot kap, úgy Tárnokréti azt elfogadja.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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  

4/2013.(I.31.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy felkéri 

Bősárkány Nagyközség Polgármesterét, hogy a belső ellenőrzési feladatok 2013. 

évi ellátására Tárnokréti nevében is kérjen újabb ajánlatokat.  

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az ajánlatok bekérését követően a 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést a 2013. évi belső ellenőrzési 

feladatok ellátására.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány 

Nagyközség Polgármesterét értesítse és a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel kösse 

meg a szerződést a belső ellenőrzésre.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Helyi adóterhek csökkentésének lehetősége. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a közmeghallgatáson az egyik lakó felszólalt a 

magas telekadóval kapcsolatban. Elmondja, hogy adóterheket növelni év közben nem lehet, 

viszont csökkenteni lehet. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy csökkenti a telekadó 

mértékét, azt év közben is megteheti.  

 

Erdélyi Józsefné alpolgármester: Sokallja az évi 20,- Ft/m
2
 mértéket. Véleménye szerint 

szüntesse meg a testület a telekadót. 

 

Takács Zsolt képviselő: Egyetért a javaslattal. Szüntesse meg a testület a telekadót. 

 

Buga Viktor képviselő: Véleménye szerint ez egy fontos bevétel, nem kellene megszüntetni.  

 

Szabó Gábor képviselő: Szerinte sem kellene megszüntetni a telekadót. 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az éves bevétel telekadóból kb. 400-500 ezer forint, 

amennyiben a testület megszünteti a telekadót, ekkora bevételkieséssel lehet számolni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy ugyan lesz bevételkiesés, de az 

önkormányzat hitele viszont megszűnt. Az adósságkonszolidáció keretében az állam 

megtérítette az önkormányzat hiteltartozását, melynek összege: 4.782.404,- Ft. Javasolja a 

telekadó megszüntetését, a telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését 2013. február 

1-jével. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő 

rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.1.) 

önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 14/2012.(X.8.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 
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7. napirendi pont: Tűzoltó Egyesület támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a tűzoltó egyesület kereste meg azzal, 

hogy egy kis támogatást kérjen az önkormányzattól. Elmondja, hogy az egyesület 

szponzorokat keres a faluban. Úgy látja, hogy az egyesület nagyon lelkes. Véleménye szerint 

az önkormányzat nyújtson támogatást az egyesületnek.  

 

Szabó Gábor képviselő: elmondja, hogy új ruházatra is szükség lenne az egyesületben. 

Elmondja, hogy 130.000,- Ft-ért tudnának varratni 11 szerelést.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy a testület nyújtson támogatást az 

egyesületnek. Javasolja, hogy a ruházat költségét fizesse ki a testület. Ezen felül pedig  javasol 

még 30.000,- Ft támogatást egyéb dolgokra, természetesen elszámolási kötelezettséggel. 

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  

5/2013.(I.31.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

160.000,- Ft (százhatvanezer forint) támogatást nyújt a helyi Tűzoltó Egyesület 

részére az egyesület működéséhez.  

A támogatásból 130.000,- Ft az egyesületi tagok részére ruházat megvásárlására 

használható fel. 

Az egyesület 2013. december 31-ig köteles elszámolni a részére nyújtott 

támogatással. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás nyújtására 

vonatkozó megállapodást az egyesülettel írja alá és a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
45

 órakor 

bezárja.  

 

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

készült. 

 

Kmf.  

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


