
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-2/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 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  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt:  

 

Szabó Gábor testületi tag 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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. 

 

Napirend: 

 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Nemzeti vagyonról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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6. Agyaggödör használatba adása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a 

bevételi oldalon a következő módosítások szerepelnek: 2.000.000,- Ft állami támogatást 

kapott az önkormányzat a felzárkóztatási pályázat keretében a ravatalozó felújítására, 

szociális célú tűzifajuttatásra 31.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat. Ezen kívül 

bérkompenzációra is kapott az önkormányzat támogatást 117.000,- Ft-ot. Az 

adósságkonszolidáció keretében 4.782.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat, így most már 

nincs hitelállománya az önkormányzatnak. Rendszeres gyermekvédelmi támogatása kapott az 

önkormányzat 58.000,- Ft-ot, mozgáskorlátozotti támogatásra 7.000,- Ft-ot. Az apák napi 

rendezvényre érkezett 100.000,- Ft adomány. Bősárkánytól kapott vissza az önkormányzat 

278.000,- Ft-ot a körjegyzőségi elszámolás alapján. A kiadási oldalon is ezek jelennek meg, 

valamint csökkenteni kellett a tartalékot, illetve a víziközmű társulatra tervezett 300.000,- Ft-

ot törölni kellett, mivel kifizetés nem történt.  A költségvetés főösszege 7.740.000,- Ft-tal 

emelkedett. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti a polgármesteri hivatal, illetve a közös 

önkormányzati hivatal költségvetését. Elmondja, hogy nem csak a székhely település kap 

támogatást, hanem a társult önkormányzatok is. Ezt majd át kell adni Bősárkánynak. 

Elmondja, hogy a törvénytervezetben még magasabb létszámok szerepeltek, de sajnos ezt 

elvették, így kevesebb támogatást kap az önkormányzat, mint amire eredetileg számítottunk. 

Azonban a tavalyihoz képest sokkal nagyobb a támogatás, hiszen tavaly csak 4,5 millió Ft-ot 

kapott a körjegyzőségi társulás, most viszont 30 millió fölött kap a közös önkormányzati 

hivatal. A hivatal fenntartása kb. 38 millió Ft-ba kerül. Bízunk benne, hogy még korrigálják a 

finanszírozást és többet kapunk. Az majd az elszámoláskor derül ki, hogy Tárnokrétinek 

mennyivel kell hozzájárulnia a közös hivatal fenntartásához. Az is elképzelhető, hogy nem 

kell majd fizetni.  

 

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

szerint a testület a közös önkormányzati hivatal költségvetését a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2013.(II.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Elmondja, hogy az idei évben az állam áttért a 

feladatfinanszírozásra a normatív finanszírozásról. Mivel az önkormányzatoktól feladatokat 

vontak el, így támogatást is vontak el, pl. az SZJA bevételt eltörölték, a gépjárműadónak csak 

a 40 %-a marad az önkormányzatnál, holott pl. a feladatelvonás Tárnokréti önkormányzatát 

nem is érintette. Közel 4 millió Ft-tal kevesebbet kap az önkormányzat az államtól, mint 

tavaly. Elmondja, hogy az idei évtől hitelt nem lehet tervezni. Szerencsére van 

pénzmaradványa az önkormányzatnak, így egyensúlyban van a költségvetés. 585.000,- Ft 

tartalék is szerepel a költségvetésben. Elmondja, hogy az épületekre nem kell költeni. Idei 

évben egyedül a tájház felújítását kell befejezni, de ezt pályázati pénzből valósítja meg a 

testület. Elmondja, hogy az óvodások utaztatására a bősárkányi önkormányzat kap támogatást, 

148.000,- Ft/gyerek/év összegben, amit átad Tárnokrétinek, az iskolások szállításához pedig a 

KIK járul majd hozzá 70.000,- Ft/gyerek/év összegben. Ezekkel az összegekkel kiegészül a 

falugondnoki szolgálat fenntartása. Elmondja, hogy tavaly 7 millió Ft-ot kaptak SZJA-ból, az 

idei évben ez megszűnik. A közvilágítás költségeinek pedig csak 60 %-át fizeti ki az állam. A 

mozgókönyvtári támogatás is megszűnik az idén. Elmondja, hogy idén is lesz közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat, márciusban kell benyújtani. Megkérdezi, hogy van-e ötlet, hogy 

mire pályázzon az önkormányzat.  

 

Erdélyi Józsefné alpolgármester: Véleménye szerint szükség lenne terítőkre. 

 

Takács Zsolt képviselő: Lehetne a fiataloknak játékgépet beállítani a kultúrházba.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Lehetne egy hangosító, erősítő berendezésre is 

pályázni, mert általában Bősárkányból szokta elkérni. A kinti rendezvényekhez pedig lehetne 

világításra pályázni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(III.4.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 



4 

 

4. napirendi pont: Nemzeti vagyonról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló törvény szerint felül kell vizsgálni a vagyonrendeleteket. Ismerteti a vagyonelemek 

felosztását. Elmondja, hogy meg kell határozni a korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemeket.  Javasolja a rendelettervezet elfogadását és a korábbi vagyonrendelet 

hatályon kívül helyezését.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.28.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy 2013-tól a hulladékszállítási díjakat miniszteri 

rendelet fogja meghatározni. Addig amíg ez a rendelet meg nem születik, a szolgáltató a 2013. 

évi díjhoz képest maximum 4,2 %-os emelést alkalmazhat. Mivel az önkormányzatnak a 

továbbiakban nincs hatásköre a díjak meghatározására, a hulladékszállítási díjról szóló 

rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(III.4.) 

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

6. napirendi pont: Agyaggödör használatba adása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

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

a tavat szeretnék használatba kapni. A Tárnokrétiekért Egyesülettel kellene e megállapodást 

megkötni, mivel a horgászoknak nincs külön egyesületük. Annak fejében, hogy a tavat 

használhatnák, rendben tartanák a környezetét.  

 

Takács Zsolt képviselő: Javasolja használatba adni a tavat.  
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a testület 

az egyesület használatába adja a tavat, ennek fejében az egyesület rendben tartja a tó 

környezetét.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2013.(II.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Tárnokréti 071/6. hrsz. alatt fekvő ingatlant (anyaggödör) a Tárnokrétiekért 

Egyesület (9165. Tárnokréti, Fő u. 22.) használatába adja 10 évre. 

Az Önkormányzat a használatért pénzbeli ellenszolgáltatást nem igényel. Az 

egyesületnek gondoskodnia kell a terület rendbentartásáról, gondozásáról, 

gazmentesítéséről.  

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

határozatban foglaltak szerint írja alá. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf.  

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


