
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-8/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 10-én 

tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
00

 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  

Takács Zsolt (1. napirendi ponttól) testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

 

A lakosság részéről: 

 

5 fő érdeklődő 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
   

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013.(XII.10.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a település 2013. évéről és a 2014. évi tervekről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

További napirendi pontok: 

 

3. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 
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4. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

5. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a település 2013. évéről és a 2014. évi tervekről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Takács Zsolt képviselő 18
10

 órakor megérkezik. 

 

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

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el észrevételeiket, 

tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg javaslataikat.  

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Megkérdezi, hogy mik a testület 2014. évi tervei.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a település járdáit kellene felújítani, 

valamint a temető mellé kellene kerítést építeni. Úgy gondolja, hogy a közösségi házba nem 

nagyon kell semmit sem csinálni, mert minden megvan.  

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Úgy látja, hogy azért van mit tenni. Fejlődni csak 

pályázatok útján lehet, de nem látja a pályázatokat. Úgy látja, hogy sokat felélt az 

önkormányzat a tartalékaiból. Így nem látja a fejlődés lehetőségét. Csak pályázatokból lehet 

fejleszteni, ahhoz pedig kell a tartalék. Az idei évben nem történtek a faluban új dolgok, csak 

befejeződtek, amik már korábban elkezdődtek. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megkérdezi, hogy mit élt fel az önkormányzat. 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Elmondja, hogy annyira nem ismeri a helyzetet, csak azt 

látja, hogy nem történt olyan dolog, amiből fejlődhetne a falu. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Nem gondolja, hogy felélné a testület az 

önkormányzat tartalékát. Az idei évben a tűzoltók kaptak 180.000,- Ft támogatást, valamint a 

ravatalozóhoz készíttetett a testület önerőből egy előtetőt, ami 420.000,- Ft-ba került. 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Véleménye szerint az előtetőre lehetett volna pályázni is. 

Tudja, hogy a pályázatok elkészítése sok munkát igényel, de pályázatok nélkül nincs fejlődés. 

Az újságban pedig megjelent a polgármester nyilatkozata, hogy nem pályáznak. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy ő nem ezt nyilatkozta az újságnak, és 

sajnos most pont nem küldték meg elolvasásra a cikket a megjelentetés előtt. Kapott ugyan 

névtelen megjegyzést e miatt, de úgy gondolta, hogy névtelen megjegyzésekre nem reagál.  

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Továbbra is az a kérdése, hogy milyen fejlesztési 

elképzelések vannak, és miből tervezik megvalósítani.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Úgy gondolja, hogy eddig is dolgozott rendesen, és ez 

után is fog. Úgy érzi, hogy Jankovits Ferencné nem tartja őt alkalmasnak a tisztségre. Mihelyt 

lesz olyan pályázati lehetőség, ami megfelel, ki fogják használni. 

 

Jankovits Ferenc tárnokréti lakos: Látszik, hogy kevés a pénz, mégis az idei év első 

intézkedése az volt, hogy megszüntette a testület a telekadót. Kinek volt ez jó? Kérdezi. Ez a 

bevétel sajnos így kiesik a költségvetésből. Elmondja, hogy ők fél millió Ft telekadót 

fizetnének.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy sok panasz érkezett a telekadóval 

kapcsolatban, amiket ismertetett a testülettel, és a testület úgy döntött, hogy eltörli a telekadót. 

 

Buga Viktor képviselő: Elmondja, hogy a látványos fejlesztések lehet, hogy befejeződtek, de 

ez nem azt jelenti, hogy nem történik fejlődés.  

   

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Véleménye szerint, ha vannak tervek, azokat el kellene 

mondani, mert nem látja, hogy lennének tervek, és mások is azt gondolják, hogy nincsenek 

tervek. A terveket, ötleteket el kell mondani, hogy lássa a falu. Kellenek tervek, ötletek, és 

kell a pénzügyi fedezet is, hogy pályázni lehessen.  

 

Jankovits Ferenc tárnokréti lakos: Véleménye szerint érdemes lenne végiggondolni a 

kultúrház fűtési korszerűsítését, legalábbis az első rész korszerűsítését, mert ott szinte mindig 

tartózkodnak emberek. Ha valamilyen megújuló energiában gondolkodna a testület, akkor 

még akár 100 %-os pályázati támogatást is lehetne rá nyerni. 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Elmondja, hogy az önkormányzatnak több helyen van 

fája, amit hasznosítani lehetne, ezt érdemes lenne kihasználni. A Herceg-csatornában lévő fák 

értékesítéséről már korábban volt testületi határozat.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a terület víz alatt van, egyelőre azért 

nem került sor falicitre. Illetve valószínűleg ott nem is igazán lehetne falicitet tartani, mert 

nehezen megközelíthető a terület. 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos: Egy fakitermelő cégnek kellene eladni az ott lévő fákat, 

mert ott valóban nem lehet falicitet tartani. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel.  

További kérdés, észrevétel nem volt.  

 

3. napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy 2013. december 31-ig módosítani kell a szociális 

rendeletet, mivel 2014. január 1-jétől megszűnik az átmeneti segély, temetési segély és a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Helyettük új ellátási formaként az önkormányzati 
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segély kerül bevezetésre. Elmondja, hogy nem módosító rendeletet, hanem új szociális 

rendelettervezetet készített, mert így átláthatóbb a jogszabály. Ismerteti a rendelettervezetet. 

Elmondja, hogy a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat 

jelenleg jegyzői hatáskörben van, 2014. január 1-jétől azonban testületi hatáskörbe kerül. 

Javasolja azonban, hogy a testület a hatáskörét a méltányossági közgyógyellátással 

kapcsolatban ruházza át a jegyzőre. Megemlíti, hogy a természetben nyújtott szociális 

ellátások keretében lehetőség van családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást 

segítő támogatás megállapítására, ha ennek szabályait a testület rendeletében kidolgozza. Arra 

gondolt, hogy adott esetben önkormányzati segélyként vetőmagot is lehetne adni a 

rászorulóknak. Ezt majd át kellene gondolni, és amennyiben a testület úgy gondolja, hogy 

bevezeti ennek lehetőségét, akkor a rendeletben szabályozni kell. A helyi lakásfenntartási 

támogatás ugyan már korábban megszűnt, de a helyi rendelet módosítására nem került sor, 

úgyhogy a mostani rendeletben már nem szerepel ez az ellátási forma. A 6. § (2) bekezdése 

azonban új szabályozás a lakásfenntartási támogatásnál, elő lehet ugyanis írni a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítását. Amennyiben valaki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 

megszüntethető a lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzati segély tulajdonképpen a 

korábbi átmeneti segélynek felel meg. Az eltérő jelleggel nyújtott önkormányzati segély 

szabályozása eltérő lehet. Pl. a temetési költségekhez való hozzájárulás címén nyújtott 

önkormányzati segély továbbra is más feltételekkel és összegben nyújtható, mint az egyéb 

önkormányzati segély. Az eseti önkormányzati segély maximális összegét 20.000,- Ft-ban, a 

havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély maximális összegét 10.000,- Ft-ban, a 

különös méltánylást érdemlő esetben nyújtott önkormányzati segély maximális összegét 

30.000,- Ft-ban állapította meg a rendelettervezetben. A jelenlegi rendeletben ezek az 

összegek 10.000,- Ft, 5.000,- Ft, és 20.000,- Ft voltak. A temetési segélynél jelenleg az a 

feltétel, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, az új rendelettervezetben pedig ötszörösét. 

A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000,- Ft, ennek 10 %-ánál kevesebb nem 

lehet a temetési segély. Jelenleg 15.000,- Ft, a rendelettervezetben 20.000,- Ft szerepel. 

Természetesen a testület ezen változtathat. A születési segélynél is magasabb jövedelemhatár 

került az új rendelettervezetbe, úgy mint a temetési segélynél. Az össze jelenleg itt is 15.000,- 

Ft. Javasolja ezt is megemelni, a tervezet szerint 20.000,- Ft-ra. A személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül kikerül a támogató szolgáltatás, a fogyatékosok nappali ellátása és az 

időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, mivel ezeket a feladatokat a Csorna Térségi 

Önkormányzatok Társulása látja el, és 2014. január 1-jétől Tárnokréti kilép ebből a 

társulásból. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezet jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) 

önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. 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. 
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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 

46/2013.(XII.10.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2014-

ben 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 

2013. évi megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával 

kösse meg.   

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
00

 órakor 

bezárja.  

 

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

készült. 

Kmf.  

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 

 


