Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3-11/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-én
tartott közmeghallgatásáról, nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 900 óra
A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:
Molnárné Boros Katalin polgármester
Kónya Edina alpolgármester
Gecsei Péter
Takács Katalin képviselők
Az ülésről távolmaradt:
Takács Zsolt képviselő
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Kukorelli László jegyző
Élő József igazgatási csoportvezető
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető
A lakosság részéről: 2 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.
Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni egy új napirenddel.
Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend
elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2015.(XII.10.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
Napirend:
Közmeghallgatás napirendje:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évéről, valamint a 2016. évi tervekről.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
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2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
További napirendi pontok:
Nyilvános ülés:
3. Átjátszó torony építésének engedélyezése
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évéről, valamint a 2016. évi tervekről.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület 22 M Ft-ban
állapította meg a 2015. évi költségvetését, forráshiányt már nem lehet elfogadni. A 2014-es
évről áthozott 6,2 M Ft-os pénzmaradvánnyal biztosítani tudtuk a 2015. évi költségvetés
egyensúlyát. 2013-as évtől átalakult az állami finanszírozás rendszere, feladatokat finanszíroz
a központi költségvetés, bizonyos összegeket ad pld. a közvilágításra, vagy a közutak
fenntartására, vagy a temető fenntartásra. Ezeken felül az állam feladatokat is vett át az
önkormányzatoktól, ilyen például az iskolák állami fenntartásba kerülése. Az új rendszerben
kevesebb állami támogatás kapunk, hiszen megszűnt a személyi jövedelemadó bevétel, és a
gépjárműadó bevétel 60 %-át is elviszi az állam. Ezek rendkívül érzékenyen érintették
önkormányzatunkat, hiszen tőlünk az állam feladatot nem vett át, ugyanazokat látjuk el, mint
az előző években. A feladatfinanszírozásban azt is látjuk, hogy alulfinanszírozott egyik-másik
terület pl. közvilágítás, közművelődés, zöldterület gondozás stb.
Az előző évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodtunk, igyekeztünk kihasználni a pályázati
lehetőségeket, a közfoglalkoztatást, és társulásokkal oldjuk meg egyes feladatainkat.
Mindemellett fejlesztésre is kell forrást biztosítanunk, csak pályázati lehetőségekkel tudunk
előbbre lépni, önerőből erre képtelenek lennénk. Sajnos az utóbbi időben egyre nehezebb
feladatot jelent a pályázatok benyújtásához szükséges önrész előteremtése, illetve az
utófinanszírozásos pályázatoknál a támogatási összeg megelőlegezése. Ebben az esetben nem
csak az önrészt, de a fejlesztés teljes összegét meg kell előlegeznünk, s csak több hetes, vagy
több hónapos késéssel juthatunk a támogatási összeghez.
Költségvetési bevételeinket 94 %-ban, kiadásainkat 62 %-ban teljesítettük. Idei évi
helyzetünket nagy mértékben segíti, hogy 2014. évről 6,2 millió Ft-ot hoztunk át. Az államtól
közel 11 MFt-ot kaptunk a működtetésre, melyet célzottan a településüzemeltetésre (pl.
közvilágítás, temető), falugondnoki szolgálatra, szociális és kulturális feladatokra adják.
A képviselő-testület értékesítette az önkormányzat egyik földterületét 60 eFt-ért.
Közfoglalkoztatás támogatására 742 eFt-ot kaptunk a közmunkás bérére és annak járulékaira.
Ezen felül támogatásból novemberben közel 100 eFt-ot fordíthattunk különböző szerszámok
beszerzésére, és egy fűnyírót is tudtunk vásárolni. Falugondnoki buszunkkal szállítjuk óvodás
és iskolás gyermekeinket, erre az I. félévre 272 eFt-ot kaptunk. Sajnos csak az óvodások
szállítását támogatja az állam, az általános iskolásokét nem. Az eddigi évekhez hasonlóan
igyekeztük kihasználni a pályázati lehetőségeket. Valamennyi pályázatunkat kedvezően
bírálták el.
A BM fejlesztési keretből 4,1 MFt-ot kaptunk járdafelújításra, így tavasszal ebből az Új utca
járdáit tudjuk rendbe tenni, mellette átereszeket lerakni, továbbá a Műhely-köz járdáját
kijavítani. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 168 eFt-ot ítéltek meg
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önkormányzatunknak, egy kisebb nyitott sátrat (pavilont) és bútorokat szeretnénk beszerezni.
Sajnos a bútorokra, pavilonra, mobilraktárra és karbantartási munkálatokra kért 1,8 MFt-ból
csupán 168 eFt-ot ítéltek meg. Legnagyobb pályázati tételünk a falugondnoki busz cseréje
volt. A 10 millió Ft-os autóhoz 8 MFt-ot az MVH biztosít, a fennmaradó részt a régi busz
értékesítéséből biztosítottuk, melyet 2,6 MFt-ért adtunk el.
Falunapunkat június végén tartottuk meg. A rendezvény lebonyolításához több szponzori
támogatást is kaptunk, így önkormányzatunknak 650 eFt-ba került a falunap megrendezése.
Bízom benne, hogy valamennyi korosztály számára tudtunk megfelelő szórakoztató műsort
találni, és a rendezvényen a résztvevők jól érezték magukat.
Remélem, hogy a Mihály napi tűzgyújtási rendezvényre ellátogatók és az idősek napján
résztvevők is jól érezték magukat. Rendezvényeinket a Megyei Könyvtár is támogatta
műsorok biztosításával, s várhatóan még a télapó ünnepélyre is biztosítanak fellépőt. A
Megyei Könyvtár egyébként a könyvtár állományát is folyamatosan gyarapítja, s további
eszköztámogatás is várható még ebben az évben.
Különböző rendezvényeink megrendezésére egyébként a kulturális feladatok támogatására
kapott 1.200.000 Ft összeg nyújt fedezetet.
Adóbevételeink teljesítése csak 70 %-os, sajnos még mindig magas (335 eFt) a hátralékok
összege. Építményadó tartozás 119 eFt, gépjárműadó 74 eFt, iparűzési 14 eFt, a többi pótlék
és egyéb bevétel.
Költségvetési kiadásaink teljesülése csupán 62 %-os. 24 eFt-tal támogattuk a körzeti
megbízott munkáját, 42 eFt-tal a háziorvosi ügyeleti szolgálat működését. Másfél millió Ftból járdakarbantartást végeztünk több szakaszon is. Több nagyobb értékű eszközt is
vásároltunk: fűkasza, hidrofor, szivattyú, hűtőszekrény.
A szociális célú tűzifa pályázaton 284 eFt összegű szociális célú tűzifa támogatást kaptunk,
melyből 16 m³ fát tudunk a rászorulóknak biztosítani. Önkormányzatunk gondoskodott a
szállításról, mely 61 eFt-ba került.
Szeptemberben óvodásaink, tanulóink iskolakezdési támogatásban részesültek, melynek
összege 124 eFt-ot tett ki. Településünkön a szúnyogirtásokat az állam fizetette,
önkormányzatunknak saját forrásból erre nem kellett fedezetet biztosítani. Kulturális
rendezvényeinkről már szóltam, az év hátralévő részében még adventi gyertyagyújtási és
karácsonyi ünnepséget tartunk.
Bízunk benne, hogy az év hátralévő részében bevételeink rendben befolynak, s feladatainkat
terveinknek megfelelően meg tudjuk valósítani. Gazdálkodásainkat nagymértékben segíti a
tavalyi évben értékesített erdő fájából befolyt bevétel, melyet továbbra is tartalékolunk, így
pályázatok esetében fejlesztési feladataink önrészét biztosíthatja.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a helyi vállalkozásoknak, egyesületeknek,
magánszemélyeknek, akik az év folyamán segítették az önkormányzat munkáját, részt
vállaltak a közösségi életben, szépítették településünket, szabadidejüket áldozták társadalmi
munkára.
2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése várhatóan
egyensúlyban lesz. Természetesen továbbra is szigorú, takarékos gazdálkodást kell
folytatnunk, s tartalékolnunk kell ahhoz, hogy újabb fejlesztési elképzeléseinket meg tudjuk
valósítani s a következő évben a működtetést továbbra is megfelelő színvonalon biztosítani
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tudjuk. Önkormányzatunknak továbbra is meg kell hozni minden olyan döntést, mellyel a
gazdálkodás hatékonyságát, ésszerűségét és ezzel a költségvetés helyzetét javítani tudja.
Folyamatosan át kell tekinteni a kötelezően ellátandó feladatainak körét.
Továbbra is szeretnénk élni a pályázatok benyújtásával, a közfoglalkoztatással, s minden
olyan lehetőséget kihasználni, mellyel önkormányzatunk gazdálkodását javíthatnánk,
fejlesztési elképzeléseinket megvalósítanánk.
Tavasszal a már említett Új utcai és Műhely-közi járda felújításával kezdenénk. A játszótér
melletti telek megvásárlása, valamint a temetői parkoló kialakítása továbbra is napirenden
van. Emellett a ravatalozóban illemhelyet kell kialakítanunk, s szeretnénk a falugondnoki
busz részére egy garázst felállítani.
Jövő évben is segítenénk óvodásainkat, iskolásainkat iskolakezdési támogatással, a fiatalokat
letelepedési támogatással. Természetesen gondolunk az idősekre is.
Várom a Tisztelt lakosság véleményét is a további feladatok meghatározásában: hogyan
tudnánk településünket tovább fejleszteni, szebbé tenni, milyen közösségi rendezvényeket
szeretnének a községben.
Bízom benne, hogy az eddigiekhez hasonlóan számíthatunk a helyi szervezetekre, a
magánszemélyek segítségére, az elképzeléseink megvalósításában, a kulturális és egyéb
rendezvények lebonyolításában.
Szöllösi István Új utcai lakos: Az Új utca nevében szeretné kérni, hogy az önkormányzat
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az utcában is elhelyez egy hirdetőtáblát a Major
bejáratához, mivel tőlünk nagyon messze van a hirdetőtábla és későn jutunk hozzá a hírekhez,
így ki vagyunk zárva az információktól.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Válaszában elmondja, hogy utánanéz és a jövő évben
az önkormányzat megoldja ezen hiányosságot.
Szöllösi István Új utcai lakos: A másik kérése az lenne, hogy a Tárnokréti buszközlekedést
nagyon meg kellene reklamálni, mert a hétvégén nagyon rossz a közlekedés, nem lehet a
településről kimozdulni a ritka járatok miatt. Véleménye szerint nagyon rosszul van szervezve
és megoldva a csatlakozás, sok a várakozási idő és ezzel nagyon megnehezíti a közlekedők
életét. Akinek nincs személyautója ezekben a hétvégi időszakokban szinte el van zárva, mert
nincs járat.
Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy valóban nagyon ritka a hétvégén
közlekedő járatok száma a térségben, ez nem csak Tárnokrétiben jelent problémát. Az
önkormányzatnak nincs sok beleszólása a közlekedés szervezésébe, de minden évben a
menetrendi egyeztetés során felveti ezeket a problémákat. A mostani konkrét észrevételt
írásban továbbítja az önkormányzat a Volán társaság felé.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: Nem igazán a napirendhez kíván hozzászólni, de szorosan
kapcsolódik az önkormányzathoz. Először is a külterületi önkormányzati utak kérését kívánja
felvetni, mivel azok állapota némely helyen tűrhetetlen, vagy szinte minősíthetetlen,
elsődlegesen a Temetői út, ami szinte katasztrófális állapotban van. A véleménye szerint
ezekkel az utakkal valamint kezdeni kell, mert az nem állapot. Már nem először beszél
ezeknek az utaknak a karbantartásáról, annak hiányáról de szinte nem történik semmi. Ezen
felül vannak az épített utak a cseri út, amire szintén jó lenne fordítani egy kis figyelmet, mert
az megéri. Az még aránylag jó állapotban van, de kopik, és nem lehet tudni milyen veszteség
érheti azt a több, mint húsz millió forintot, amit arra az útra költöttek, ne hogy ez is
járhatatlanná váljon. Tisztában van azzal, hogy súlyos tízmilliók kellenének azokra az utakra,
amit az önkormányzat nem tud megfinanszírozni, de mégis valamilyen megoldást kell keresni
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a karbantartásukra. Az utak mentén lévő fáknak igenis vannak gazdáik, azokat fel kell
szólítani, hogy az utak állagmegóvása érdekében tegyék rendbe, hozni kell egy rendelkezést,
hogy a tulajdonosok tegyék rendbe, mert az az út soha nem jó, ha az az árnyékolás meg nem
szűnik, majd ezután gréderezni kell, de nem csak egyszer, hanem amikor szükséges.
Javasolja, hogy a tulajdonosok részére küldjön az önkormányzat felszólítást, hogy tessék azt
kitakarítani, hogy lehessen azon járni. Ha megmozdulunk, akkor lassan, de bizonyára tudunk
eredményeket elérni. Az önkormányzatnak bizonyára vannak olyan területei, amit a munka
fejébe bérleménybe fel tud ajánlani. Hasonló módon, mint a téli hó eltakarítás, mert az nagyon
jól működik. A másik probléma az utak karbantartása mellett az útpartok kaszálása, rendben
tartása, ami szintén nagy problémát okoz a gyommagtermeléssel, ami részben
környezetszennyezés is, nem beszélve a gyomos területek látványáról. Véleménye szerint
ezekre is oda kell figyelni, és időben intézkedni. Természetesen nem tetszik mindenkinek, de
higgyék el a többségnek igen.
A másik a belterületi utcák kérdése. A véleménye szerint tartson mindenki olyan növényt
amilyet akar, bár az közterület, de vannak olyan helyek, ahol a járdán a behajló ágaktól nehéz
a gyalogos közlekedés. A járda az szabad legyen, mert annak funkciója van. Valóban szép,
minél nagyobb zöld terület van, de a járda az legyen szabad.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Kéri a konkrét helyeket, ahol nehéz a közlekedés.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: Vannak a településen olyan helyek, ahol nehéz a gyalogos
közlekedés, csak körül kell nézni, mert lehet találni. Általában előfordul a lakatlan házaknál,
de igenis fel kell szólítani a tulajdonost, hogy vágja le.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a temetői út karbantartása már
negyven éve probléma, amióta a TSZ megszűnt. A gazdálkodók és a földtulajdonosok
valóban nem csinálnak azzal semmit, hogy javuljon az út minősége.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: Annak idején ott jelentős közlekedés volt, rendszeresen karban
is tartották, mert az az út jelentős volt a település életében. Akármennyi ideje van ez így, az
nem mentség a jelenlegi helyzetre, mert azt meg kell oldani, mert mindig annak kell
megoldani aki éppen pozícióban van.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a gazdák segítségével kell előbbre
jutni annak az útnak a karbantartásában.
Szöllösi István Új utcai lakos: A megkérdezi, hogy mit lehet kezdeni azokkal a külföldi
tulajdonban lévő ingatlanokkal, ahol a kertben évről évre közel 2 méteres a gaz.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: Valóban igaz és elfelejtette mondani, hogy ami az útpartokra
igaz, a belterületi ingatlanokra, kertekre is igaz. Oda kell figyelni, hogy a környezetünk
élhetőbb legyen.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Valóban problémát jelentenek az üres ingatlanok, ilyen
esetben az önkormányzat az ingatlan tulajdonosnak felszólítást küld. Kéri, hogy amennyiben
ilyen probléma vetődik fel azt a hivatal felé jelezzék.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: Javasolja a tulajdonosokat felszólítani és az út kérését
napirenden tartani, mert valahogyan el kell mozdulni erről a pontról. Természetesen tisztában
van a munka nehezével, meg azzal, hogy az önkormányzatnak nincsenek erre megfelelő
gépei, de valamit mégis csak kell csinálni. A TSZ időben voltak gépek, azokkal karban tudták
tartani az utakat.
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Keresni kell erre a lehetőséget, ki kell vetni valamilyen
adót és a gazdáktól beszedni, ahhoz, hogy forrásokhoz jusson az önkormányzat és majd abból
karban lehet tartani.
Szöllösi István Új utcai lakos: A régi időben is rendben kellett tartani az árkokat, a földek
végében a területet ugyanúgy, ez nem volt kérdés akkoriban. Később már a TSZ tartotta
rendbe ezeket a területeket és most pedig a tulajdonos gazdáknak kellene.
Sokorai Gyula Fő utcai lakos: elsősorban a gazdálkodók érdeke lenne, hogy az utakat
megfelelő módos karban tartsák, mert elsősorban a gazdák közlekednek rajta, másodsorban
pedig mindenki érdeke. Kíváncsian várja, milyen lépések történnek a felvetett ügyek
megoldásában.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Kérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a lakosságnak a részvételt. Elmondja,
hogy a nyilvános ülés folytatódik, akit érdekel, maradhat.
A lakosság részéről jelenlévő 2 fő érdeklődő elhagyta az üléstermet.
3. napirendi pont: Átjátszó torony építésének engedélyezése
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a Telenor Zrt. képviselője kereste meg
azzal, hogy egy átjátszó állomást, tornyot építenének az önkormányzat tulajdonában lévő
belterület 201 hrsz-ú ingatlanán. Az ingatlant 15 évre bérbe kívánják venni és évi 400 eFt
bérleti díjat fizetnének a területért. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a
területen átjátszó toronyot építsen és bérbe vegye a Telenor Zrt. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2015.(XII.10.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) által
építendő átjátszó torony építéséhez a Tárnokréti belterület 201 hrsz-ú
ingatlanon.
A képviselő-testület az éves bérleti díjat 400.000.- Ft/évben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat közlésére,
valamint a megállapodás megkötésére és aláírására .
Határidő: azonnal
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
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Napirend után:
Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 940 órakor
bezárja.

Kmf.
Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Kukorelli László
jegyző

