
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

 

3-1/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 19-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend 

elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
   

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(II.19.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

 

1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  
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5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  

 

6. Jegyzői pályázat kapcsán a jogszabályban előírt gyakorlati idő csökkentése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Herceg-csatorna értékesítése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

8. Tűzoltó Egyesület támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a 

rendeletmódosítást elfogadni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.21.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti a közös önkormányzati hivatal 

költségvetését. Elmondja, hogy a tavalyi évben Maglóca és Tárnokréti is kapott támogatást, 

amit átadott Bősárkánynak. Idei évben ez úgy változik, hogy a Maglócára és Tárnokrétire eső 

közös hivatali támogatást is közvetlenül a székhely kapja. Javasolja a közös hivatal 

költségvetésének elfogadását.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely 

szerint a testület a közös önkormányzati hivatal költségvetését a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2014.(II.19.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 

összességében ez egy jó költségvetés. Tartalékba is tudnak pénzt helyezni. Tavalyi évről 

3.397.000,- Ft pénzmaradványt hozott át az önkormányzat, ez is segíti az idei évi 

gazdálkodást. Felmerült, hogy jó lenne egy raktár épület. Elmondja, hogy Maglócán is 

szeretnének egy kis raktárt építeni, mobil raktárt. Ez kb. 400.000,- Ft-ból megépíthető. Mivel 

nem téglaépület, tudomása szerint nem kell engedélyeztetni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Úgy gondolta, hogy a kultúrháznál a garázs mögé jó 

lenne egy ilyen. Akkor a garázsból ki lehetne tenni a színpadot a raktárba, a garázsba meg a 

tűzoltó egyesület bepakolhatná az eszközeit. 

 

Takács Zsolt képviselő: Jó lenne, ha esetleg lenne valamilyen pályázati lehetőség, és akkor 

egy nagyobb raktárt is lehetne építeni.  

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Elmondja, hogy folyamatosan figyelik a pályázati 

lehetőségeket. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: Illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a köztisztviselők évek óta nem kaptak 

illetményemelést. A képviselő-testület egységesen minden középfokú és egységesen minden 

felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg helyi 

rendeletben, mely maximum az illetményalap 20 %-a lehet. 10 % emelést szeretne kérni. 

Erről mindhárom testületnek rendeletet kell alkotnia. Bősárkányban hétfőn este volt pénzügyi 

bizottsági ülés, ahol a szűkös költségvetés miatt nem támogatta a bizottság az 

illetménykiegészítést, pontosabban arról döntött, hogy majd testületi ülésen visszatérnek a 

kérdésre. Testületi ülésen a költségvetési rendelet jóváhagyását is elnapolták, ezzel együtt az 

illetménykiegészítés kérdését is. Igaz, hogy beterjesztette a rendelettervezetet, de most 
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mégsem javasolja elfogadni, mert ha Bősárkány nem fogadja el, vagy adott esetben nem 10, 

hanem 5 %-os emelést fogad el, akkor úgyis új rendeletet kellene alkotni, mivel mindhárom 

településnek azonos tartalmú rendeletet kell alkotnia a kérdésben. Kéri, hogy a testület hozzon 

egy olyan határozatot, hogy támogatja az illetménykiegészítést és, amennyiben Bősárkány 

Képviselő-testülete jóváhagyja az illetménykiegészítésről szóló rendeletet, úgy Tárnokréti 

ugyanolyan tartalommal hoz rendeletet az illetménykiegészítésről. Maglóca is ugyanilyen 

határozatot fogadott el. 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2014.(II.19.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítését.  

A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben Bősárkány Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot az 

illetménykiegészítésről, úgy Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete ugyanolyan tartalommal szintén rendeletet alkot az 

illetménykiegészítésről.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a rendelettervezet jóváhagyását.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) 

önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.  

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

6. napirendi pont: Jegyzői pályázat kapcsán a jogszabályban előírt gyakorlati idő csökkentése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint a közös 

önkormányzati hivatal jegyzőjének kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések 

polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. A polgármesterek a 

jegyző határozott idejű helyettesítésére írtak ki pályázatot. A jegyzői pályázatokat a 

polgármesterek megvitatták, azonban nem mindegyik pályázónak van meg a 2 év gyakorlata, 

ezért a polgármesterek kérik a testületeket, hogy csökkentsék az előírt gyakorlati időt. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a képviselő-testület az ötezernél több lakosú 
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község jegyzője kivételével az előírt legalább kétévi közigazgatási gyakorlati időt 

csökkentheti vagy elengedheti. A két jogszabály nincs összhangban a tekintetben, hogy míg a 

polgármesterek nevezik ki a jegyzőt, a testületek adhatnak felmentést a gyakorlati idő alól. A 

kormányhivatal álláspontja szerint ez a lehetőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére 

nem vonatkozik. A három település polgármestere azonban úgy döntött, hogy mégis kérik a 

testületek határozatát a gyakorlati idő 1 évre történő csökkentéséről.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a 

képviselő-testület a jegyzői pályázatok elbírálása során az előírt kétévi közigazgatási 

gyakorlati időt egy évre csökkenti.   

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2014.(II.19.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

jegyző határozott idejű helyettesítésére kiírt pályázatra érkezett pályázatok 

elbírálása során az előírt kétévi közigazgatási gyakorlati időt egy évre csökkenti.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány 

nagyközség polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Herceg-csatorna értékesítése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az ajánlat írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy érkezett egy ajánlat a Lébény 0469. 

hrszú terület megvásárlására. Az ajánlott vételár 2.800.000,- Ft. Jelenleg ez a terület erdőként 

van nyilvántartva. Az erdészeti igazgatóság azonban módosította az erdőtervet és törölte ezt a 

területet az erdőállomány adattárából. Így a terület művelési ágát „fásított terület”-re lehet 

változtatni. Elmondja, hogy már elkezdték felmérni a területet, de egyébként az önkormányzat 

vagyonleltárában 3.000.000,- Ft értéken szerepel ez a terület. Nem javasolja elkapkodni a 

döntést. 

 

Takács Zsolt képviselő: Véleménye szerint is többet ér a terület, mint 2.800.000,- Ft. Úgy 

gondolja, hogy csak az ott lévő fákért kaphatna az önkormányzat 2.800.000,- Ft-ot, és akkor 

még a terület megmarad. 

 

Szabó Gábor képviselő: Véleménye szerint ha felmérik a területet és adott esetben 

magasabbra értékelik mint az ajánlat, és az ajánlattevő ezt nem fogadja el, akkor még mindig 

meg lehet keresni egy fakitermelőt.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy akkor az ajánlatra egyelőre küldenek 

egy válaszlevelet, hogy az önkormányzat is felméri a területet, és azt követően dönt a vételár 

kialakításáról. 
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8. napirendi pont: Tűzoltó Egyesület támogatása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a tűzoltó egyesület kereste meg azzal, 

hogy üzemanyagköltséghez szeretnének támogatást kérni. Vásároltak egy motort 

Németországban és azt szeretnék elhozni, ehhez kérik az önkormányzat támogatását. 

Javasolja, hogy a testület 100.000,- Ft támogatást nyújtson az egyesületnek. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2014.(II.19.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

100.000,- Ft (százezer forint) támogatást nyújt a helyi Tűzoltó Egyesület részére 

az egyesület működéséhez.  

A támogatás üzemanyagköltségre használható fel.  

Az egyesület 2014. december 31-ig köteles elszámolni a részére nyújtott 

támogatással. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás nyújtására 

vonatkozó megállapodást az egyesülettel írja alá és a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Felveti, hogy a tó körüli fákat el lehetne licitálni. 

Véleménye szerint ki kellene vágatni egy favágóval, mert a víz miatt nehéz a fakivágás ezen a 

területen. Lenne olyan vállalkozó, aki 2.500,- Ft/m
3
 áron kivágja ezeket a fákat. 

 

Takács Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy lenne-e kereslet a faluban ezekre a fákra. 

 

Szabó Gábor képviselő: Véleménye szerint, jobb lenne úgy ellicitálni, hogy mindenki maga 

vágja ki, úgy nagyobb lenne az érdeklődés. 

 

Takács Zsolt képviselő: egyetért Szabó Gáborral. 

 

Buga Viktor képviselő: Véleménye szerint szükség is lenne rá, hogy a tó körül kicsit 

kitakarítsák a területet.   

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
00

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 

 


