
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-4/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17-én 

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 

Gecsei Péter képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Takács Katalin  

Takács Zsolt képviselők 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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 5. napirendi pontként vegyék fel az 

Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmét, 6. napirendi pontként a temetőkerítésre 

érkezett árajánlatot, 7. pontként a kónyi székhelyű Szociális Társulás társulási 

megállapodásának módosítását. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend 

módosítását és a módosított napirend elfogadását. 

 

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 

20/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

 

Napirend: 

1. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 

rendelet megalkotása. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Beszámoló a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tóth Andrea családgondozó 
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3. Nagy Ferenc tárnokréti lakos kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Földmérés iránti kérelem 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Árajánlat temetőkerítésre 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet 

megalkotása. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előterjesztés 

szóbeli kiegészítésére. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Röviden ismerteti a tavalyi év jelentősebb kiadásait, 

bevételeit. Elmondja, hogy a takarékos gazdálkodás következtében magasabb összegű 

megtakarítással rendelkezik az önkormányzat, melyet pályázati önerőként használhatnak. A 

tavaly megvásárolt Tárnokréti 21 hrsz. alatti ingatlan járdafelújítására beadott pályázaton 

hiánypótlási felhívást kaptak. Az ingatlan földhivatali megnevezése nem felel meg a 

pályázatnak, mivel csak járda megnevezéssel lehet támogatást kérni, az ingatlan pedig kivett 

gazdasági épület megnevezésű. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a fölhivatallal beszélt ez ügyben, ahol azt a 

tájékoztatást adták, hogy a járda megnevezést akkor tudják feltüntetni a tulajdoni lapon, ha a 

földmérő kiméri a területét és változási vázrajzot is készít róla. Ennek költsége minimum 

100.000,- Ft lenne. 

 

Gecsei Péter képviselő Soknak tartja az összeget. A pályázati pénzből építendő járda nem is 

menne végig az ingatlanon, ráadásul aszfaltos járda lenne, ami nem is annyira szép. Úgy 

gondolja, hogy nem érdemes még további költségeket fordítani rá, hiszen jelenleg sem 

használja senki azt a járdaszakaszt. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a nevezett területen kialakítani 

tervezett park miatt lenne célszerű a járdát felújítani. Az összeg valóban nem kevés, ő sem 

szeretne plusz költségeket a földhivatali eljárás miatt. Véleménye az, hogy próbálják meg 
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pályázaton kívül felújítani a járdát, elképzelhető, hogy nem is kerülne annyiba. Kérdezi, hogy 

a pályázat visszavonásának van-e bármi akadálya? 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető A pályázat visszavonása nem jár semmilyen 

hátránnyal. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a Tárnokréti 21 hrsz. alatti ingatlan 

járdafelújítására beadott pályázat visszavonására 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 

21/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti, 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázati kiírás c) alpontban meghatározott cél érdekében 

benyújtott, „Tárnokréti 21 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

járdafelújítása” elnevezésű pályázatát visszavonja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonásához kapcsolódó 

ügyviteli teendők ellátására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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 5/2018. (V. 22.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a 

maradvány jóváhagyásáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben is külső 

vállalkozót bíztak meg az önkormányzat kötelező belső ellenőrzési feladatainak elvégzésével. 

A tavalyi évben a költségvetési beszámolót vizsgálta a belső ellenőr és a maximális 5 

pontszámból 5-re értékelte a feladatellátás szabályszerűségét. Kéri, hogy hagyják jóvá a belső 

ellenőrzési jelentést. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozat javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 



4 

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

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztett tartalommal. 

 

2. napirendi pont 

Beszámoló a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Tóth Andrea családgondozó 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Írásban mindenki megkapta 

a jelentést a településen folytatott családsegítői tevékenységről, valamint az önkormányzat 

hatáskörében lévő gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Szerencsére 2017-ben sem volt sok 

ügy Tárnokrétiben, reméli ez a jövőben is így marad. Szavazásra bocsátja a beszámoló 

elfogadására 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 

23/2018. (V. 17.) határozata 

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

Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2017. 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: 2018. május 31. 

 

 

3. napirendi pont 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Felkéri Nagy Ferencet az írásos előterjesztés 

kiegészítésére. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Elmondja, hogy a szándéka végleges, mindenképp eladja a 

tájházban található gyűjteményét. Bizonytalannak tartja a közéleti, politikai állapotokat, nem 

szeretné, ha a rendkívül sok munkával és pénzzel létrehozott gyűjteménye méltatlan sorsra 

jutna mivel magánkézben van, és esetleg emiatt a későbbiekben már nem ítélnék támogatásra 

érdemesnek. Az utóbbi időben már így is egyre kevesebb támogatást kapott a falu 

lakosságától. Korábban még sokan segítettek neki, ha bármilyen munkát tervezett a tájháznál, 

de a fiatalok felnőttek, több dolguk van, nem marad idejük ezzel foglalkozni, ami érthető, 
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viszont egyedül ő sem tudja ezt csinálni. A leírtakat tájékoztatásnak szánja, nem pedig 

felhívásnak vagy kötelezésnek az önkormányzat felé. Persze jobban szeretné, ha a faluban 

maradna a gyűjtemény, de ha az önkormányzat nem tart rá igényt, elfogadja és másoknak 

értékesíti. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Véleménye, hogy mindenképp tartsák meg a 

gyűjteményt. 

 

Kónya Edina alpolgármester Egyetért a javaslattal. 

 

Gecsei Péter képviselő Vélemény szintén az, hogy az önkormányzatnak meg kell vásárolni a 

gyűjteményt, nem szabad, hogy a falu elveszítse azt. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Elmondja, hogy a gyűjteményt megvásárolhatja az 

önkormányzat is, de a Tárnokrétiekért Közalapítvány tevékenységi körébe is illik. 

 

Kónya Edina alpolgármester Jó ötletnek tartja az alapítvány általi megvásárlást is, de kérdés, 

hogy a kuratórium is egyetért-e vele.  

 

Gecsei Péter képviselő Javasolja, hogy beszéljenek Buga Györggyel és próbálják meg az 

alapítvány által megvásároltatni a gyűjteményt. Amennyiben nem lehetséges ez a megoldás, 

akkor az önkormányzat vásárolja meg. 

 

Nagy Ferenc tárokréti lakos Elmondja, hogy neki mindegy ki veszi meg. Az adásvételnél 

tételes listát szeretne, hogy mi kerül átadásra, ennek elkészítését vállalja. Az átadáshoz az 

önkormányzat részéről is kérne embereket. Kéri, hogy tűzzenek ki határidőt a lebonyolításra. 

Amennyiben az önkormányzat igényt tart rá, a továbbiakban is szívesen kezeli a gyűjteményt. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Támogatja a javaslatot 30 napos határidővel és 3 fős 

bizottság részvételével. 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 

24/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvásárolja Nagy Ferenc 

9024 Győr, Lajta u. 1. 3/1. sz. alatti lakostól a Tárnokréti, Fő u. 84. sz. alatti tájházban 

található gyűjteményt a felajánlott 450.000,- Ft összegért. A gyűjtemény tartalmáról 

tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melynek felvételénél 3 tagú bizottság 

(eladó részéről 1 fő, vevő részéről 2 fő) közreműködik. 

 

Azt átadás-átvétel, valamint az adásvételi szerződés megkötésére jelen határozat 

meghozatalától számított 30 napon belül kerül sor. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolításáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont 

Földmérés iránti kérelem 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a Jankovits és Társa Kft. részéről 

megkeresés érkezett amiatt, hogy a használatukba adott „anyaggödör” területének bekerítése 

érdekében szükséges lenne a pontos telekhatár kimérése. A használó kérése, hogy az 

önkormányzat lehetőség szerint vállalja át ennek költségét. 

 

Gecsei Péter képviselő Nem ért egyet a kéréssel. Eredetileg arról volt szó, hogy a vízjogi 

engedélyezést is lefolytatja a használó saját költségen, azonban egyelőre erről még sincs szó. 

A tó használatából a kft-nek sok előnye származik, a földmérés költségét vállalják ők, ha 

ragaszkodnak a kiméréshez. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a kft. szépen rendbe tette a területet, 

és folyamatosan gondozza. Tudomása szerint a telekhatár most is ki van karózva egy korábbi 

kimérésből, ezért ő sem támogatja az önkormányzat költségén történő újabb kimérést. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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 

25/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja 

saját költségén kiméretni a Tárnokréti 071/6 hrsz. alatti ingatlan telekhatárát.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat a tavalyi évben is 

támogatta a Csornai Mentőállomás eszközbeszerzéstét. Idén ismét megkereste őket a 

Mentőalapítvány, hogy speciális kötszerek és orvosi traumatáskák vásárlásához támogatást 

kérjenek. Tavaly 30.000,- Ft-ot adtak, idén is ekkora összeget javasol. 

 

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: 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 30.000,- Ft 

összeggel támogatni kívánja a Csornai Mentőállomás eszközbeszerzését. A támogatás 

folyósítása a 2018. 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 

 

6. napirendi pont: 

Árajánlat temetőkerítésre 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy több céget is 

megkeresett, 3 árajánlat áll rendelkezésre, melyet a hatályos Beszerzési szabályzat értelmében 

a bíráló bizottság előzetesen megtárgyalt. Sajnos a tereprendezés nagyon sokba kerül a terület 

rossz állapota miatt. Tele van fák, növények gyökereivel, ezért mindhárom ajánlat viszonylag 

magas összegű. 

 

Gecsei Péter képviselő Valóban igaz, hogy nagyon rossz a terep, valószínűleg nem sokan 

vállalnák a munkát, és az ár ehhez képest reális.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester A bíráló bizottság javaslata értelmében a legkedvezőbb 

ajánlatot adó HO-Z 2006 Bt-vel kössék meg a vállalkozási szerződést. 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 

27/2018. (V. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” 

elnevezésű pályázati kiírás c) alpontja alapján megvalósítani kívánt „Tárnokréti 

köztemető kerítésének felújítása” érdekében benyújtott pályázaton elnyert 

támogatásbeérkezett ajánlatok közül az ajánlatkérésben foglalt bírálati szempontnak 

megfelelően az alábbi Ajánlattevőt választja ki, akivel szerződést kíván kötni:  

 

Ajánlattevő megnevezése Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

HO-Z 2006 Bt. 1.835.883,- 495.688,- 2.331.571,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés 

aláírására. 
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Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: 

A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Az írásos előterjesztésben olvasható, hogy a kónyi társulás társulási 

megállapodásban módosítása következtében a kónyi Csiribiri Bölcsőde illetékességi területe a 

jövőben Tárnokrétire is kiterjed. 

 

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 

28/2018. (V. 17) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás 

társulási megállapodásának módosítását az előterjesztett tartalommal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20
35

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

                          polgármester jegyző 


