
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-9/2018.    

     J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 19-én 

megtartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
00

 óra 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Kultúrház, Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Gecsei Péter  

Szabó Gábor képviselők 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Kónya Edina alpolgármester 

Takács Katalin képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

 

A lakosság részéről: 

4 fő érdeklődő 

 

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. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött 

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 

41/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

Napirend: 

1. A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása és az illetményeltérítés összegének 

meghatározása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Lengyel Sándor falugondnok 

 

3. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

4. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 

jóváhagyása 
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Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

5. A rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Építési telkek kialakítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

7. Tájékoztató a település 2018. évéről és a 2019. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

8. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása és az illetményeltérítés összegének 

meghatározása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. Minden évben szükséges újra elfogadni az 

illetménykiegészítésről szóló rendeletet, mely 1 évre szól. A tervezet a korábbihoz hasonlóan 

20 %-os kiegészítést tartalmaz. Ezen kívül a dolgozók évek óta 10 %-os illetményeltérítést is 

kapnak, melyet a jövő évre nézve Bősárkány és Maglóca már 20 %-ban állapított meg. Kéri, 

hogy hagyják jóvá a tervezetet és a 20 %-os eltérítés forrását biztosító határozati javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin: 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 8/2018. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelete a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin: 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 

42/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

2019. évi költségvetésében az illetménykiegészítésen felül a hivatali dolgozók 

részére további 20 % illetményeltérítést biztosít, melyet a jegyző, jegyző esetében 

a polgármester állapít meg a teljesítményértékeléstől függően. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési 

rendelet előkészítésekor a határozatban foglaltak szerint tervezze a 

bérköltséget. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2019. február 15. 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: Lengyel Sándor falugondnok 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester A falugondnok beszámolóját mindenki megkapta. Úgy 

gondolja, hogy a szolgálat megfelelően működik. Kéri a beszámoló jóváhagyását. Szavazásra 

bocsátja a 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 

43/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

falugondnoki szolgálat 2018. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztett 

tartalommal. 

 

3. napirendi pont: 

Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. A belső ellenőrzést továbbra is külső 

megbízott végzi. Minden évben új témakört igyekeznek választani az ellenőrzéshez. 2019. 

évre vonatkozóan az írásos előterjesztésben olvasható honlapfejlesztést fogják vizsgálni. Kéri, 

hogy fogadják el a belső ellenőrzési tervet. 

 

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 

44/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont: 

A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a társulási megállapodásban a társulás által 

fenntartott intézmény elnevezése módosul. Az új név Kónyi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat lesz, melyet minden 

önkormányzatnak jóvá kell hagynia. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Javasolja a társulási megállapodás módosításának 

jóváhagyását. 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 

45/2018. (XII. 19.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóny 

székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás 

Társulási Megállapodásának 2019.01.01. napi hatállyal történő 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított 

társulási a képviselő-testület nevében írja alá. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: 

A rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester A korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is havi 

2.000,- Ft, azaz évi 24.000,- Ft összeg üzemanyagköltség-támogatással javasolja segíteni a 

helyi körzeti megbízott munkáját. 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 

46/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2019. 

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.  
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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 Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: 

Építési telkek kialakítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy több telekvásárlási igényt is jeleztek 

felé a közelmúltban. Összesen 3 építési telekre jelentettek be eddig konkrét vételi szándékot. 

Átnézték a rendezési tervet, amely viszonylag sok helyen lehetővé teszi építési telkek 

kialakítását, viszont ezek közül jelenleg csak a focipálya környéki rész, a Tárnokréti 039/19 

hrsz. alatti ingatlan van önkormányzati tulajdonban. Ezen a területen 4 db telek kialakítására 

van lehetőség, viszont a tavalyi évben értékesített 207 hrsz. alatti „háromszög-telek” egy 

kisebb részét vissza kellene vásárolni hozzá, mivel az új telkek útkapcsolata csak így 

biztosított. 

 

Gecsei Péter képviselő Támogatja a telkek kialakítását, örül, hogy szeretnének építkezni a 

településen. Mindenképp szükséges a leendő telkek kimérése annak érdekében, hogy 

kiderüljön, mekkora részre van szükség a 207 hrsz. alatti ingatlanból. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Javasolja elindítani a telekalakítási eljárást és ennek 

első lépéseként a változási vázrajz megrendelését. Szavazása 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 

47/2018. (XII. 19.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy építési 

telkeket kíván kialakítani a tulajdonát képező Tárnokréti 039/19 hrsz. alatti ingatlanból 

a településrendezési tervben foglaltak szerint. 

 

Felkéri a polgármester a telekalakítás lebonyolítására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. napirendi pont: 

Tájékoztató a település 2018. évéről és a 2019. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti a település 2018. évében történt fontosabb 

eseményeket és a 2019. évi terveket. 
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8. napirendi pont: 

Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos Kérdése, hogy hol lesznek az új telkek? Milyen konkrét 

fejlesztéseket terveznek a jövő évre? 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Válaszában elmondja, hogy az Új utcában, a focipálya 

területénél lesznek kialakítva a telkek. Tervben van a kultúrház fűtésének korszerűsítése, mert 

a jelenlegi, konvektoros megoldás elavult és költséges. Ehhez pályázati lehetőséget várnak. 

Ezen kívül a temetőben lenne szükség korszerűsítésekre, a már korábban is tervezett illemhely 

kialakítása, valamint járdafelújítás is a tervek között szerepel. Problémát jelent a temetőből a 

szomszédos ingatlanokra kidobott szemét is. A lakosság részéről felmerült, hogy a temetőbe 

egy további kutat létesítsenek, mivel egyesek számára túl messze van a meglévő. Ezzel 

kapcsolatban a Pannon-Víz Zrt. olyan magas összegű árajánlatot adott, hogy elálltak a 

beruházástól. 

 

Jankovits Ferencné tárnokréti lakos Szerinte egyáltalán nem szükséges még egy kút, nagyobb 

temetőkben sokkal nagyobb távolságok vannak. 

 

Jankovits Ferenc tárnokréti lakos Kérdése, hogy az elhagyatott telkek rendezésével 

kapcsolatban tudnak-e intézkedni? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a gondozatlan ingatlanok kapcsán visszatérő 

probléma, hogy a tulajdonos külföldön él, nem elérhető. Igyekeznek felszólításokkal felhívni 

a figyelmet a gondozási kötelezettségre, de sajnos van, hogy a levelet sem veszik át. Az 

ingatlanokra bemenni nincs lehetőség. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a problémás ingatlanok előtti 

közterületet az önkormányzat kénytelen karbantartani, viszont mivel általában a tulajdonosok 

ismeretlen helyen tartózkodnak, ennek költségét nem lehet érvényesíteni. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Kérdése, hogy a temetőnél nem lehetne-e parkolót kialakítani? 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a környező ingatlanok mind 

magántulajdonban vannak. Csak úgy lenne erre lehetőség, ha az önkormányzat területet 

vásárolna ehhez. 

 

Jankovits Ferenc tárnokréti lakos Kérdése, hogy a kutak engedélyezésével kapcsolatban mi a 

legújabb fejlemény? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a kutak engedélyezesére bírságmentesen 2020. 

december 31-ig kerülhet sor, tehát meghosszabbították a határidőt. Mivel valószínűsíthetően 

egyszerűsítik az eljárási szabályokat is, ezért jelenleg még azt javasolja, mindenki várja meg 

az egyszerűbb szabályok hatályba lépését. Az új határidőig bírságtól nem kell tartani. 

 

Nagy Ferenc tárnokréti lakos Kérdezi, hogy a Rábca-híd felújításával kapcsolatban történt-e 

előrelépés? 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy megkeresték a Magyar Közútkezelő 

Nonprofit Zrt-t a javítás miatt, de még csak választ sem kaptak. A közelmúltban újságíró is 
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kereste e témában. Remélhetőleg a nemrég meghirdetett Magyar Falu Program keretében 

kiemelt célként kezelt útjavítások során végre megtörténik a felújítás. Viszont ezt nem az 

önkormányzat fogja bonyolítani, mivel az állami közúthálózat része a híd. 

 

 

Napirend után: 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
25

 órakor 

bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

                          polgármester jegyző 


