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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-4/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 26-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
00

 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 

Takács Katalin képviselők 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Gecsei Péter 

Takács Zsolt képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Horváth Rita jegyző 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

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

Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja, hogy 8. 

napirendi pontként vegyék fel a templom melletti terület adásvételét, 9. napirendi pontként 

megbízási szerződés kötését fűnyírásra, továbbá 10. napirendi pontként az érdekeltségnövelő 

pályázat benyújtását. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben Tárnokréti községben végzett 

munkájáról. Az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak értkelése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2.  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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3. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 

rendelet megalkotása. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő 

díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

5. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet megalkotása. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

6. Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Vételi ajánlat fűnyíró traktorra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

8. Ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

9. Megbízási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben Tárnokréti községben végzett munkájáról. 

Az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak értékelése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Szerencsére a településen 

csak kevés teendője volt a Családsegítő Szolgálatnak. Az önkormányzat hatáskörében maradt 

gyermekjóléti feladatok értékelését külön írásos beszámoló tartalmazza. Kéri a képviselő-

testületet, hogy hagyják jóvá a beszámolókat. Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat 

beszámolójának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-, és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal 

elfogadja. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja az önkormányzat gyermekjóléti 

feladatairól szóló értékelést tartalmazó beszámolót. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést az 

előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Elmondja, hogy a tavalyi évi költségvetést utolsó 

alkalommal módosítani kell a ténylegesen megvalósult állapotoknak megfelelően. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

3. napirendi pont 

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet 

megalkotása. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Felkéri a pénzügyi 

csoportvezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban 

is a takarékos gazdálkodás jellemezte az önkormányzatot. Sajnos, az Államkincstár a 

folyósított állami támogatások elszámolása során évről évre szigorúbban jár el. Jelenleg a 
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2015. évi elszámolást vizsgálták, itt mindent elfogadtak, de a 2016. évre vonatkozóan 

elképzelhető, hogy lesz majd visszafizetési kötelezettség. Az idei évben az újabb 

tapasztalatokra figyelemmel kell majd a pénzt elkölteni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 

maradvány jóváhagyásáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző elmondja, hogy a tavalyi évben a belső ellenőrzés során az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő 

részvételt vizsgálták. A vizsgálat során a jelentésben található 1 javaslatot tette a belső ellenőr. 

A továbbiakban már a javaslatnak megfelelően járnak el. Összességében a belső ellenőr 5 

minősítéssel illette a vizsgált témakört. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására irányuló 

határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztett 

tartalommal. 

 

4. napirendi pont 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértékéről szóló rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. A rendelettervezet a Tárnokréti 

közigazgatási területén tartott házasságkötésekre vonatkozik. Hivatali épület a Fő u. 24. sz. 

alatti hivatali helyiség. A tervezet az anyakönyvvezető részére állapít meg díjat a hivatali időn, 

valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötések lebonyolításáért. A rendeletben a 

házaspárok által fizetendő szolgáltatási díjat is meg lehet állapítani. Kéri, hogy a testület fejtse 

ki ezzel kapcsolatos álláspontját. 

 

Kónya Edina alpolgármester Egyetért a javaslattal. 

 

Takács Katalin képviselő Egyetért a javaslattal. Csak ritkán van esküvő a településen, 

felesleges díjat szedni tőlük. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

5. napirendi pont 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 

megalkotása. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal előzetesen jelezte, hogy vizsgálni fogja az önkormányzatok által 

megalkotott helyi népszavazási tárgyú rendeleteket. A vonatkozó törvényi felhatalmazás, és a 

kormányhivatali tájékoztató értelmében az önkormányzatoknak külön rendeletben kell 

szabályozni a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számát. Jelenleg 

Tárnokrétiben az ilyen tárgyú rendelkezés az SZMSZ-ben található, így abból a vonatkozó 

szakaszt hatályon kívül kell helyezni. Kéri, hogy a testület alkossa meg a rendeleteket. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Egyetért a javaslattal. Szavazásra bocsátja a helyi 

népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítását tartalmazó 

rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

6. napirendi pont 

Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy emailben és telefonon is megkereste őt 

az Országos Mentőszolgálat alapítványa annak érdekében, hogy az önkormányzat támogassa a 

Csornai Mentőállomás részére beszerezni kívánt lélegeztetőgép vásárlását. 20-30.000,- Ft 

összegre gondolt. Kérdezi a képviselők álláspontját ezzel kapcsolatban. 

 

Kónya Edina alpolgármester Egyetért a támogatással. 30.000,- Ft-ot javasol. 

 

Takács Katalin képviselő Szintén egyetért, és ő is a 30.000,- Ft-ot javasolja. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

30.000,- Ft összeggel támogatni kívánja a Csornai Mentőállomás 

lélegeztetőgép beszerzését. A támogatás folyósítása a 2017. évi költségvetés 

terhére történik. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére az 

Országos Mentőszolgálat Alapítványával, továbbá felkéri a támogatás 

folyósítására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Vételi ajánlat fűnyíró traktorra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a régi MTD 75-ös fűnyírótraktorra 

vételi ajánlatok érkeztek a közelmúltban. Összegről eddig nem beszéltek. A traktor 

működőképes, használható állapotban van, de itt az önkormányzatnál nem használja senki. 

Jelenleg még a tárolása sincs megfelelően megoldva. Kérdezi a testületet, hogy mi a véleménye 

az értékesítésről. 

 

Kónya Edina alpolgármester Elmondja, hogy szerinte érdemes megfontolni az adásvételt. 

Fontos kérdés, hogy milyen összeget adnának érte, és hogy egyáltalán mennyi az értéke 

jelenleg. Áron alul nem célszerű eladni még akkor sem, ha nem használja senki. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szerinte azt is meg lehetne próbálni, hogy ár nélkül 

tesznek fel internetes hirdetést a traktorról, és az érdeklődők mondanának árat. 

 

Takács Katalin képviselő Szerinte mindenképp el kellene adni, hiszen nincs rá szükség. 

Valószínűleg a későbbiekben sem fogja használni senki, mivel megvan az új traktor. Javasolja, 

hogy nézzenek hasonló hirdetéseket, amiből kiderül, hogy mennyiért lehetne eladni, és tegyék 

fel hasonló áron. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Egyetért a javaslattal. Körülnéznek a hasonló hirdetések 

között, és ennek alapján megállapítanak egy irányárat, amin meghirdetik a traktort. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a 

tulajdonát képező MTD 75-ös fűnyíró traktort értékesíteni kívánja. Az 

adásvételre piaci értéken kerülhet sor, melynek megállapítását követően 

internetes hirdetést adnak fel. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Ingatlanvásárlás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy már korábban is szó volt a templom 

melletti terület megvásárlásának lehetőségéről. Az ingatlan jelenleg az egyházé, de már évek 

óta az önkormányzat gondozza. Ha megvennék, ide tudnának garázst építeni a falubusznak, az 

elejét pedig parkosítani lehetne. Egyeztetett a tulajdonos képviselőivel, az alpolgármesterrel 

közösen személyes megbeszélésen is voltak, ahol 800.000, Ft-ban állapodtak meg. 

 

Takács Katalin képviselő A vételárat kicsit soknak tartja. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Közli, hogy a terület közel 4.000 m2, így szerinte nem 

sok a vételár. Mindenképp hasznos lenne megvásárolni. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja 

vásárolni a Tárnokréti 21 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlant az eladóval 

kölcsönösen megállapított 800.000,- Ft vételáron. 

 

Felkéri a polgármestert az adásvétel lebonyolítására, továbbá felhatalmazza 

az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Megbízási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a közterületek fűnyírási munkáira 

megbízási szerződést szeretne kötni Baboth Gézával. Megbízási díjként havi bruttó 37.600,- Ft 

összegben állapodtak meg. A szerződés határozott idejű lenne, június 01-től október 15-ig. 

 

Kónya Edina alpolgármester Egyetért a javaslattal. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2017. (V. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási 

szerződést köt Baboth Géza Tárnokréti, Új u. 15. sz. alatti lakossal a 

település közterületeinek fűnyírási feladataira 2017. június 01-től október 

15-ig terjedő időszakra. A megbízási díj havi bruttó 37.600,- Ft.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20
25

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  

 


