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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-10/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 21-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 17
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 

Gecsei Péter 

Takács Katalin képviselők 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Takács Zsolt képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Horváth Rita jegyző 

 

A lakosság részéről:  

1 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 4 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

42/2017. (XII. 21.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

1. A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

3. A Pannon-Víz Zrt.-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
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Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. A rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

5. Tájékoztató a település 2017. évéről és a 2018. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 
 

1. napirendi pont 

A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. A köztisztviselői illetményalap 2008. óta 

változatlan. A közös hivatalt alkotó önkormányzatok a korábbi években úgy döntöttek, hogy a 

jogszabály alapján adható 20%-os mértékű illetménykiegészítésben részesítik a dolgozókat. Ezt 

rendeleti formában lehetséges megtenni, amelyet 1 évre lehet megalkotni. Mivel a 2017. évre 

alkotott rendelet december 31. után hatályát veszti, a 2018. évre újabb rendelet megalkotása 

szükséges, hogy a dolgozók az eddigi illetményüket megkapják. Ezen kívül már a 2017. évi 

költségvetésben szerepelt további, hivatalvezetői hatáskörben adható 10 %-os illetmény 

eltérítés is, melynek 2018-as biztosítására célszerű a mai ülésen határozatot hozni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Egyetért a javaslattal. Szavazásra bocsátja a 

rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII. 27.) 

önkormányzati rendelete a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 (A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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  

43/2017. (XII. 21.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt arról, hogy a 

2017. évi költségvetésében az illetménykiegészítésen felül a hivatali dolgozók 
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részére további 10 % illetményeltérítést biztosít, melyet a jegyző, jegyző 

esetében a polgármester állapít meg a teljesítményértékeléstől függően. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési 

rendelet előkészítésekor a határozatban foglaltak szerint tervezze a bérköltséget. 
 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: 

Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat külső 

vállalkozóval végezteti a belső ellenőrzési feladatokat. Kiválasztották a 2018. év ellenőrzési 

témakörét, ez a belső kontrollrendszer szabályozása és működtetése lenne. Kéri a testületet, 

hogy hagyja jóvá a tervet. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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  

44/2017. (XII. 21.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 

2018. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

3. napirendi pont 

A Pannon-Víz Zrt.-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztést mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. kezeli az 

önkormányzati tulajdonban lévő víziközműveket. A korábban kötött szerződést a módosítás 

hatályon kívül helyezi és az új szerződés lép életbe 30 éves időtartamra. Szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

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  

45/2017. (XII. 21.) határozata 
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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pannon-Víz 

Zrt-vel megkötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztett tartalommal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

4. napirendi pont: 

A rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat minden évben 

támogatta a település körzeti megbízottjának munkáját az üzemanyagköltséghez történő 

hozzájárulással. Korábban havi 2.000,-Ft-ot adtak. Javasolja, hogy a 2018. évben is 

támogassák a rendőrséget havi 2.000,-Ft-tal, azaz évi 24.000,- Ft összeggel. Szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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  

46/2017. (XII. 21.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2018. 

évben havi 2.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság részére a helyi 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 korábbi 

megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával kösse meg. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalain polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

5. napirendi pont: 

Tájékoztató a település 2017. évéről és a 2018. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel. 

 

6. napirendi pont: 

Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Már korábban is jelezte, hogy a szovjet hősi emlékmű rossz 

állapotban van. Ezzel kapcsolatban szeretné ismételten kérni a javítást. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy mar többször is beszélt a kőfaragóval az 

emlékmű és a millenniumi emlékmű restaurálása érdekében, azonban a munkálatokat a sok 

elfoglaltságra hivatkozva nem végezte el a szakember. Megpróbálja megint felvenni vele a 

kapcsolatot. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Kérdezi, hogy a temetőben lehetne-e egy kutat felállítani a temető 

másik végében is? Az idős lakosoknak megterhelő nagyobb távolságra elvinni az öntözővizet. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ő is kapott már ilyen jellegű jelzéseket, felveszi a 

kapcsolatot a Pannon-Víz Zrt-vel és árajánlatot kér a további kútra. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Jelezni szeretné, hogy a Rábca-híd nagyon rossz állapotban van. 

Kérdezi, hogy ki az illetékes ez ügyben? 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ez ügyben már tettek lépéseket korábban. A híd a 

közútkezelőhöz tartozik, akinek jelezték is már a hibát, viszont a híd felújítására nem került 

sor. Mivel állami kezelésű útról, hídról van szó, az önkormányzat nem jogosult elvégezni a 

munkát. Újabb jelzést fog tenni. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos A településen több „elhagyatott” telek is található, melyek 

tulajdonosa külföldön van, az ingatlant elhanyagolja és az önkormányzat végzi el a fűnyírási, 

zöldterület-kezelési munkákat helyettük. Ilyen esetben nincs mód arra, hogy az önkormányzat 

által elvégzett munkát a tulajdonossal megfizettessék? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy jogi lehetőség van rá, viszont a gyakorlatban nem 

tudják megvalósítani tekintettel arra, hogy általában csak egy külföldi cím áll rendelkezésükre, 

amely sok esetben már nem is a valós lakcímet jelenti, ahonnan a levelek visszajönnek. Ilyen 

módon a költségeket nem tudják behajtani. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Korábban is jelezte, hogy a tájházban már annyi berendezés, 

bútor, eszköz található, hogy a továbbiakban már bővítésre lenne szükség az új tárgyak 

elhelyezéséhez. A közelmúltban egy lovas fűkaszát szerzett, melyet már nem tud elhelyezni. 

Kéri, hogy valamilyen módon -  akár egy nyitott tető felszerelésével – biztosítsanak helyet az 

újonnan beszerzésre kerülő dolgoknak. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ennek álláspontja szerint nincs akadálya. A lakosság is 

biztos szívesen segít a tető felállításában. 

 

Napirend után: 
 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
35

 órakor 

bezárja. A képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta tovább. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  


