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Önkormányzati hírek 
Gazdaságossági okokból átszervezésre kerül az  

Önkormányzat Hivatala 
 

 A falugondnoki állás változatlan formában továbbra is 
megmarad, a feladatot 8 órás, rugalmas munkaidőben törté-
nő foglalkoztatással Erdélyi József látja el. 

Nem változik továbbá a könyvtár és az internetes szoba 
üzemeltetése, amelyet megbízási szerződéssel továbbra is 
Hársszegi Miklós lát el. 

Ami a változás: 
Megszűnik a hivatal napi négy órás nyitvatartása. 
Ezentúl a hivatalban a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat szerdán 9-11 óráig tart ügyfélfogadást, csütörtö-
kön pedig 8-12 óráig a jegyző vagy valamelyik előadó tar-
tózkodik a falunkban. 

A körjegyzőség központjában, Bősárkányban naponta 
8—12 óráig tartanak ügyfélfogadást. 

Jómagam pedig—ha egyéb hivatalos elfoglaltságom lehe-
tővé teszi—délelőttönként a hivatalban elérhető vagyok, de 
természetesen szükség esetén bármikor szívesen állok ren-
delkezésükre a felmerülő problémák megoldása érdekében. 

A fentiekből kitűnik, hogy megszűnik hivatalsegédi stá-
tusz. Ezen posztot 2006. októberéig  Takács Kálmánné töl-
tötte be, napi nyolc órás munkaidőben. Ekkor munkaidejét 
napi 6 órára csökkentettük, tekintettel arra, hogy a hét min-
den munkanapján nyitva volt a hivatal. Meglátásom szerint 
szükségtelen, sőt felesleges a hivatal folyamatos nyitva 
tartása. Az elmúlt két éves tapasztalatom alapján úgy vélem 
a lakosság ügyeinek intézésére bőségesen elegendő a csök-
kentett hivatali idő is. 

 
Ezzel további költsé-

get takaríthatunk meg, 
ami egyáltalán nem 
mellékes a dráguló 
energiaárak esetén (víz, 
villany, gáz költségek). 

A képviselő-testület 
döntése alapján Takács 
Kálmánné felé kezde-
ményeztem munkaszer-
ződésének módosítását. 
Ajánlatunk szerint heti 
15 órás kötetlen mun-
kaidőben kellett volna 
dolgoznia, természete-
sen eddigi személyi 
bérének arányos csökkentésével. Ő ezt nem fogadta el. 
Ilyen esetben a munkáltató fel kell, hogy  mondjon a dolgo-
zójának—egyébként ezt Ő is kérte. 

Esetünkben ez azt jelenti, hogy Takács Kálmánné végki-
elégítésre jogosult. 

Konkrétan: a több mint húsz éves munkaviszonya után, 
hat havi felmondási idő, plusz nyolc havi munkabér illeti 
meg. A felmondási idő fele ledolgozásra kerül, tehát mun-
kaviszony 2009. február 5-ig tart. 

A fenti miatt felmerülő többletköltségek megtérítésére az 
Önkormányzat pályázatot nyújthat be az állam felé. 

Kedvező elbírálás esetén ez tehát külön terhet nem fog 
jelenteni számunkra. 

A tartalomból: 

A Hivatal átszervezése 1. 

Építéshatósági feladatok 1. 

LEADER hírek 1. 

Részletesen a rendezési 
tervről 2-3. 

Gondolj a holnapra! 3. 

Egy lépéssel a nátha előtt 4. 

Halottak napja 4. 

Emlékezzünk! 4. 

Építéshatósági feladatok ellátása 

A törvényalkotók egyre szigorúbb feltételeket szabnak az 
elsőfokú építési hatóságoknak. 2009. január 1-től  további 
feltétel lesz, hogy legalább kettő fő szakképzett építési 
ügyintézőt kell alkalmazni az önkormányzatnak. 
Bősárkány ezt nem tudja vállalni, ezért a képviselő testüle-
te úgy döntött, hogy Jánossomorjánál kezdeményezi: a két 
település alkosson egy körzetet. Ebben az esetben 
Jánossomorja alkalmazná a két főt, de egy fő költségeit 
körjegyzőségünk megtérítené a jánossomorjai önkormány-
zatnak. 

Tekintettel arra, hogy—építési hatósági szempontból—
Csornához való csatlakozásunk ingyenes, így képviselő-
testületünk úgy döntött nem kíván Jánossomorjához csatla-
kozni. Egyébként Csorna felé a közlekedés is könnyebben 
megoldható és túl sok építéshatósági ügy amúgy sincs a 
faluban. 

LEADER hírek: (A LEADER az Európai Unió vidéki közösségek 
életminőségének és gazdasági jólétének javítását célzó programja.) 
Megjelentek a program keretén belül kiírásra kerülő pályázatok 
 - A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése  
A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örök-
ségek fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése és ezáltal a 
települések vonzerejének növelése  
 - Falumegújítás és -fejlesztés 
A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javítása 
 - Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
A támogatás célja a vidéki turizmusformák közül a fenntartható 
falusi- agro- és ökoturisztikai fejlesztések, támogatása a vidéki 
munkahelyek létrehozása érdekében. 
 - Mikrovállalkozások létrehozásának támogatása 
A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások 
létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházá-
sainak támogatása által a versenyképesség, az innovációs ké-
pesség ösztönzése, valamint munkahelyek megtartása és újak 
létrehozása.  
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RÉSZLETESEN A RENDEZÉSI TERVRŐL 
Amint arról már korábban hírt adtunk sikeresen pályáz-

tunk a településrendezési terv elkészítésére. Ennek elkészí-
tése valamennyi önkormányzat számára előírás. A rendezé-
si terv egyértelműen szabályozza, hogy az adott településen 
belül mit, hogyan és hova lehet építeni. Meghatározza a 
település fejlődésének irányát. Összehangolva a közérdeket 
a magánérdekekkel — lehetőséget teremt. Egyben ad egy 
keretet, illetve szabályozottságot, hogy ne összevisszaság, 
hanem egy szakszerűen átgondolt egységes településkép és 
fejlesztési koncepció alakuljon ki. 

Meghatározza, hogy milyen irányban szeretne fejlőd-
ni, haladni a település. 

 A tervezési munkálatok elkezdődtek. Első lépéseként a 
tervezők személyes is megismerték és felmérték települé-
sünket. Majd elkészítettek egy településfejlesztési koncep-
ciót, amely tartalmazza a fejlesztési elképzelésekre tett ja-
vaslatokat. Ezt  falugyűlésen ismertették a képviselő-
testülettel és a lakossággal. A résztvevőknek itt lehetősége 
volt kérdezni, észrevételt tenni.  

A terv készítői különböző fejlesztéseket javasolnak: 
- Építési telkeket lehetne kialakítani a Műhely-

közben, a volt futballpálya területén, valamint a 
falu temető felöli végén, a mostani belterület foly-
tatásaként. 

- A tó környékére javasolnak egy különleges sza-
badidős területet, ahol pl. falusi turizmust szolgá-
ló szabadidős épületek lennének elhelyezhetők. 

- Vállalkozások részére javasolnak kereskedelmi-, 
szolgáltató területet kijelölni, ahova olyan kisebb 
vállalkozásokat lehetne elhelyezni, melyek nem 
zavarnák a település életét. Ilyen területet lehetne 
kialakítani a Műhely közben, annak a Cakóházi út 
felöli részén, valamint a település szélén, 
Rábcakapi irányában. 

- A meglévő tsz. majort egy különleges mezőgazda-
sági területbe kellene besorolni.  

A rendezési terv szerinti területkijelölés nem kötelezi az 
ingatlan tulajdonosát annak eladására, csupán lehetősé-
get biztosít számára, hogy—igény, kereslet esetén—azt a 
hatályos jogszabályok keretei között hasznosíthassa! 

Például: lakóház építése céljára kialakított területen az 
ingatlan értékesítés egy adás-vételi szerződéssel, azonnal 
megoldható. Ha viszont valaki ezen területen lévő telkét 
nem kívánja eladni, erre természetesen senki nem kötelez-
heti, hiszen ez az ő tulajdona. A terv arról rendelkezik, 
hogy ezen területen csak lakóház építhető, vállalkozási cé-
lú, kereskedelmi vagy mezőgazdasági építmény nem. Igaz 
ez fordítva is: egy vállalkozói-, szolgáltatói célra kijelölt 
területen nem lesz lehetőség lakóház építésére. 

Igényként merült fel, hogy adjunk további lehetőséget a 
tervezet megismerésére, azoknak is akik jelen gyűlésen 
nem vettek részt és hívjunk össze újabb falugyűlést. Ezért 
két hét időtartamra a terv kifüggesztésre került, hogy elér-
hető legyen az érdeklődök számára és ezzel kapcsolatosan 
írásban véleményt nyilváníthassanak. (Erről a hirdető táb-
lákról is értesülhettek.) 

Egy írásos észrevétel érkezett, ami tulajdonképpen már a 
falugyűlésen is elhangzott és ott is jegyzőkönyvbe került. 
Ezért dr. .Molnár Erika jegyzőnővel úgy gondoltuk újabb 
gyűlés összehívása szükségtelen és értelmetlen lenne.  

Az elmúlt napokban viszont egyik képviselő társamtól 
érkezett egy—több lakótársunkkal is aláíratott—beadvány, 
ami arra késztetett, hogy a témával részletesebben foglal-
kozzunk. 

Érzésem szerint a beadvány aláírói talán nem is ismerik 
pontosan a terv lényegét, hiszen a tervismertető falugyűlé-
sen sem mindenki vett részt és személyesen sem érdeklőd-
tek a rendezési terv felöl. Pedig a téma koránt sem egyszerű 
és magától érthető, nem véletlenül kell közmeghallgatást 
tartani az ügyben. Az aláírók talán nem is tudják egészen 
pontosan, hogy mire is mondanak véleményt, ezért minden-
képpen szeretnénk pontosítani a dolgot. 

 Azt írják, hogy nem támogatják vállalkozói szolgáltató 
övezet kijelölését. „A falu jövőjét a mezőgazdaság fej-
lesztésében, lakóövezet létrehozásában és a hely szelle-
mének megóvásában látjuk.”—szól a beadvány. 

Ez mind rendben is lenne. De vajon elég lesz e a falu el-
sorvadásának, elnéptelenedésének megakadályozására, ill. 
felvirágoztatására a mezőgazdaság fejlesztése? Meg sza-
bad ezt tenni? Én most sajnos azt látom, hogy jelenleg fa-
lunkban a mezőgazdaság ehhez egyedül kevés. A legtöbb 
család még az alapvető mezőgazdasági termékeket sem 
termeli meg, sőt még helyben megvásárolni sem tudja, kül-
ső piacról szerzi be. Vajon van e jogunk (szabad-e?) kizárni 
a vállalkozókat a faluból, akik munkahelyet teremthetné-
nek, adót fizethetnének? Mellesleg ezzel a mezőgazdasági 
vállalkozókat és a mezőgazdaságra épülő feldolgozó ipar 
letelepedési lehetőségét is kizárnánk. 

Mert miből is lehet fejleszteni a települést? Hát nem az 
állam által kiutalt önkormányzati támogatásból - annyi bi-
zonyos! Mert ez már az alapvető kötelező feladatokra sem 
elegendő! 

Mit gondolnak a körülöttünk lévő, szépen fejlődő telepü-
lések miből teszik mindezt? 

A vállalkozók által befizetett adókból. Mert nem csak 
hogy beengedik, de kedvező feltételeket teremtve a vállal-
kozások számára, csalogatják őket az odatelepülésre. Hív-
ják, várják a vállalkozásokat, mert munkahelyet teremtenek 
és pénzt visznek a faluba.  

Elképzelhető hogy, a beadványt kezdeményező képviselő 
társam számára ez nem csábító, hiszen a megélhetését biz-
tosító lehetőségeit nem a településen, sőt jelenleg nem is 
országunkban keresi. De ezzel kevesen vagyunk így. 

Remélem, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt gondo-
lom, hogy nem egy fejlődésében megrekedt, elsorvadó, 
elnéptelenedő település lakója akarok lenni, hanem egy 
dinamikusan fejlődő, élhető, boldog, európai falu polgár-
mestere—a Fertő-Hansági Nemzeti Park közvetlen szom-
szédságában. Ott ahol nekünk gyermekeinknek és unoká-
inknak az esélyei és lehetőségei ugyanazok mint bárkinek a 
világon. Ehhez nem elszigetelődni kell, az ajtót bezárni 
magunk mögött, hanem kitárni, nyitni a környezetünk felé. 
Felkínálva a lehetőséget azon dolgozni, hogy jobbá, szebbé 
tegyük környezetünket, javítsuk életkörülményeinket. 
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Jó hangulatú rendezvény részesei lehettek a „Gondolj a holnapra!” címmel meghirdetett összejövetel résztvevői.  
Az időjárás kegyes volt hozzánk,  a délután folyamán sikerült lebonyolítani a szabadtéri programokat.  

Csapatokat szerveztünk, valamennyi résztvevő aktív részese volt az eseményeknek.  
A kinti ügyességi versenyeket a bográcsban készült pörkölt elfogyasztása, majd szellemi vetélkedő követte. 

Meglepetésként az 
El Paso 

 táncstúdió bemutatója szolgált, ami végezetül közös tánctanulással zárult. 
A rendezvény a Megyei Közgyűlés támogatásával jöhetett létre! 

Természetesen, ha a rendezési tervben jelölünk is ki vál-
lalkozói területet, ez még önmagában nem garantálja, hogy 
jön is hozzánk vállalkozó, de legalább a lehetőséget adjuk 
meg erre. És ha már lehetőséget, területet adunk tegyük ezt 
olyan helyen ami vonzó lehet számára. Nem távol a falutól, 
ahol pl. semmiféle közmű csatlakozási lehetőség nincs, 
mert akkor bizonyára inkább más helyet keres. A normális 
életvitelt zavaró tevékenységre belterülethez közel úgysem 
kaphat engedélyt, hiszen szakmákhoz igazodóan szigorú 
szabályokhoz kötött a működési engedélyek kiadása. Az, 
hogy terület van kijelölve a vállalkozások számára, még 
nem jelent automatikus letelepedési lehetőséget mindenki-
nek. 

A másik dolog: lakóövezet kialakítása. A jelenlegi javas-
lat mintegy 50 új családi ház megépítésének lehetőségét 
biztosítaná. (Falunk létszáma ennek megvalósulása esetén 
megduplázódhatna.) Kérdésem: Szükség van e még további 
terület kijelölésre, várhatunk-e ilyen mértékű fejlődést. 

A hely szellemének a megóvása—véleményem szerint—
nem kellene, hogy csorbát szenvedjen attól, hogy lehetősé-
get adunk a fejlődésre. 

Fenti gondolatébresztő sorok után kérem fontolják meg, 
hogy mi is kerüljön a rendezési tervbe, ami ugye nem 
szentírás, mert módosítani bármikor lehet és szükséges is 
lesz rá minden bizonnyal. Gyorsan változó világunkban ez 
természetes, de nem mindegy mikor módosítunk—1, 5, 
vagy 10 év múlva, hiszen ez pénzbe és időbe kerül. A ren-
dezési terv módosítása egy évet is igénybe vehet és egyálta-
lán nem biztos, hogy pl. egy indítani kívánt savanyító 
üzem, kivárna ennyi időt, nem pedig másik helyet keresne. 

 
Annak érdekében, hogy a készülő területrendezési tervbe 
lehetőleg egy közösen kialakított álláspont kerüljön bele 

2008. november 17-én, 18 órakor 
újabb közmeghallgatást tartunk, amelyen megjelenésükre 

feltétlenül  számítunk.  



Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 
Faxszám: 96/271-566 

Mobil: 06-30/9799-852 
E-mail: 

polgarmester@tarnokreti.koznet.hu 
Felelős szerkesztő: 
Jankovits Ferencné 
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Halottak Napján 
 

„Halottja van mindannyiunknak, 
Hisz percről-percre temetünk, 
Vesztett remény mindenik percünk 
És gyászmenet az életünk. 
Sírhantolunk gyászolunk mindig, 
Temetkező szolgák vagyunk! 
--Dobjuk el a tettető álcát, 
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!” 
……….. 
Óh, hányszor kell a sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk – 
--Dobjuk el a tettető álcát, 
Ma ünnep van, ma sírhatunk!” 

/Ady Endre/ 

2008. október 252008. október 25--én, életének 74. évében én, életének 74. évében 
elhunyt Takács Sándorné, Irén néni.elhunyt Takács Sándorné, Irén néni.  

Emlékét kegyelettel megőrizzük!Emlékét kegyelettel megőrizzük!  

„Elhull a virág, eliramlik az élet…”„Elhull a virág, eliramlik az élet…”„Elhull a virág, eliramlik az élet…”   

Egy lépéssel  a nátha előtt ! Nagyobb eséllyel vehetjük fel a harcot a nátha és az influenza kórokozóival szem-
ben, ha az alábbi tippeket szem előtt tartjuk: 

Mossuk kezeinket: a szappanos kézmosás hatékonyan csökkenti a baktériumok számát, ezzel a fertőzések kialakulásának koc-
kázatát. 
Mozgás: már napi 30 perc séta is nagymértékben elősegíti a betegségek ellen harcoló fehérvérsejtek képződését. A testmozgás 
során kitisztul a tüdő, ráadásul a friss, hideg levegőn hamarabb elpusztulnak  a kórokozók. 
Színeket a tányérra: a színes gyümölcsök és zöldségek rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, ami növeli a szer-
vezet ellenálló képességét. 
Víz, víz: ha már nem sikerült megelőzni a megfázást, fokozott folyadék fogyasztással legalább a kellemetlen tüneteket enyhít-
hetjük. Víz, citrom és narancslé fogyasztásával hamarabb kilábalunk a betegségből, mert ezek B és C-vitamin tartalma növeli a 
szervezet ellenálló képességét. 
Masszázs: növeli a betegség ellen küzdő fehérvérsejtek számát, erősíti az immunrendszert. 
Távolságtartás: a baktériumok egy métert is képessek megtenni a levegőben. A cseppfertőzés megakadályozása érdekében 
célszerű kerülni a tömeget, zárt, meleg helyiséget. A lakást naponta többször szellőztessük. 
Takarítás: a baktériumok kijutva a levegőre 2 órán át is életképesek maradnak. Ezért a fertőzésveszélyes időszakban fokozot-

tabban ügyeljünk a fertőtlenítésre (asztallap, ajtókilincs, törölköző, konyharuhák fertőtlenítése, ágyneműk napi átszellőztetése).                     
Forrás:HáziPatika.com 

Idősek Napja 
2008. november 29-én! 

Búcsúztassuk együtt az Ó évet! 
Zártkörű rendezvényre hívunk mindenkit, 2008. december 31-én a Közösségi Házba. 

A szervezhetőség érdekében, 2008 november 30-ig várjuk az érdeklődők jelentkezését ! 


