
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3-8/2014 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
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 

Takács Zsolt képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Varga Attiláné pénzügyi 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 napirendet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az ülés napirendjét a következők 

szerint hagyja jóvá: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2014.(XI.25.) határozata 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

3. Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Bősárkány Térségi Óvodai Társuláshoz kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Kapuvári Vízitársulat szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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6. Falugondnok munkaköri leírásának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Idősek napja rendezvény megszervezése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Elmondja, hogy az Mötv. hatályos rendelkezései értelmében a 

Képviselő-testületnek az alakuló, vagy az ezt követő ülésén felül kell vizsgálnia a Szervezeti 

és Működési Szabályzatát. A 2011. évi SZMSZ több ponton is módosításra szorult az 

időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt. A rendelettervezetet a Kormányhivatal 

is véleményezte, kiegészítette, és a testület elé már a javított tervezet került.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.27.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

2. napirendi pont: A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Elmondja, hogy a Képviselő-testület korábbi döntésének 

megfelelően az Önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális tüzelőanyag vásárláshoz, 

melynek eredményeként az igényelt összeget megnyerte az Önkormányzat. A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet értelmében önkormányzati rendeletben szükséges 

szabályozni a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit. A mellékelt 

rendelettervezet a hivatkozott BM rendeletben meghatározott szempontok érvényesítésével 

szabályozza a fentieket. A tüzelőanyag elosztásáról a polgármester dönt átruházott 

hatáskörben. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő rendeletet alkotta meg: 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.27.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 
            ( A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2014. III. negyedévi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2014.(XI.25.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2014. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztett 

tartalommal jóváhagyja.  

 

 

4.  napirendi pont: Bősárkány Térségi Óvodai Társuláshoz kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2014. októberben 

lezajlott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása miatt a polgármesterek 

személyében történt változás miatt szükséges volt módosítani a Bősárkány Térségi óvodai 

Társulás társulási megállapodását, melyet a társulásban részt vevő települések Képviselő-

testületeinek jóvá kell hagyni. Ezen kívül dönteni szükséges arról is, hogy a társulás társulási 

tanácsába mely személyt delegálja a testület, aki a továbbiakban részt vesz a társulási tanács 

ülésein. Célszerűnek tartja, hogy az általános gyakorlatnak megfelelően a polgármestert 

delegálja a testület. 

 

Takács Zsolt képviselő: Javasolja, hogy a testület a polgármestert delegálja a társulási 

tanácsba. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2014.(XI.25.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Bősárkány Térségi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosítását, 

valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az 

előterjesztett tartalommal. 

 

A Képviselő-testület a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás társulási tanácsába 
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Molnárné Boros Katalin polgármestert delegálja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulást értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Kapuvári Vízitársulat szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjsztést. Elmondja, hogy az idei 

évben szerződésük áll fenn a Kapuvári Vízitársulattal az önkormányzati tulajdonban lévő 

vízilétesítmények üzemeltetésére, azonban a befizetett tagi hozzájárulás ellenére semmilyen 

munkavégzés nem történt. Év közben jelezte a társulat, hogy további önkéntes hozzájárulásra 

tart igényét annak érdekében, hogy a karbantartási feladatokat el tudják végezni, azonban a 

Képviselő-testületi akkor úgy döntött, nem kíván további összeget befizetni, így nem is történt 

munkavégzés. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Elmondja, hogy Maglóca befizette az igényelt összeget, a Társulat 

mégsem végzett semmilyen munkát. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Nem látja sok hasznát a szerződés 

meghosszabbításának, viszont amennyiben úgy döntenek, hogy nem kötnek szerződést a 

Vízitársulattal, úgy a vízilétesítmények karbantartását az Önkormányzatnak saját költségén 

kell elvégeznie, amelyre sajnos nincs elegendő pénz. Ennek okán javasolja, hogy a társulattal 

kössenek szerződést újabb egy éves időtartamra. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2014.(XI.25.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a 

Kapuvári Vízitársulattal a tulajdonát képező vízilétesítmények üzemeltetésére 1 

éves, határozott időtartamra, 2015. december 31-ig. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kapuvári Vízitársulatot értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.  napirendi pont: Falugondnok munkaköri leírásának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Már több alkalommal is beszéltek arról, hogy jelen 

pillanatban nem megfelelően megoldott a település közterületeinek fűnyírása, mivel a 

közfoglalkoztatott nyár elején balesetet szenvedett, és azóta sem tud dolgozni. Az állapota 

sajnos olyan rossz, hogy valószínűsíthetően később sem tud visszajönni dolgozni. Ezért 

merült fel az az egységes álláspont, hogy a falugondnok jelenlegi munkaköri leírása kerüljön 
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módosításra oly módon, hogy a falugondnok – az egyéb feladatai ellátásának veszélyeztetése 

nélkül – aktívan vegyen részt a fűnyírási feladatokban. A korábbi munkaköri leírásában a 

fűnyírásban való közreműködés szerepel a közfoglalkoztatott munkája mellett, viszont 

közfoglalkoztatott hiányában célszerű lenne a falugondok aktív bevonása a zöldterületek 

gondozási feladataiba. Természetesen ez csak addig tartana, amíg egy esetleges új 

közfoglalkoztatottat sikerülne az Önkormányzatnak igényelnie. 

 

Kónya Edina alpolgármester: Egyetért a javaslattal. Úgy látja, hogy a falgondnok napi 8 órás 

munkaidejébe ez belefér, hiszen ha egyedül nyírná a füvet az egész településen, akkor sem 

jelente heti 3-4 órás elfoglaltságnál többet. 

 

Gecsei Péter képviselő: A falgondnoknak sokszor a gyerekszállításon kívül nem kell mást 

csinálnia, mivel az idősek nem igényelnek minden napos ellátást, ezért ő is úgy gondolja, 

hogy a heti 3-4 órás többletfeladat beilleszthető a napi teendői közé, főleg úgy, hogy eddig is 

részt vett a fűnyírásban, ha nem is ilyen mértékben. 

 

Takács Zsolt képviselő: Egyetért a javaslattal. Ha 8 órás munkaidőben van foglalkoztatva, 

semmi akadálya, hogy a munkaideje ki legyen töltve, ráadásul ez nem is ellentétes a 

munkakörével, hiszen eddig is feladata volt. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: A hatályos jogszabályok értelmében a közalkalmazottakra a Munka 

Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben a kérdésben a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény nem tartalmaz rendelkezést. A vonatkozó rendelkezéseket, valamint 

a bírói gyakorlatot tekintve a munkáltató a munkaköri leírást abban az esetben jogosult 

egyoldalúan módosítani, amennyiben az nem eredményezi a munkakör lényeges változását. 

Nem illeszthető be egyoldalúan olyan többletfeladat, amely nem felel meg a munkakörének. 

Álláspontja szerint jelen eset jogszerű, hiszen a falugondnok korábbi, általa is elfogadott 

munkaköri leírása is tartalmaz fűnyírási feladatokat, amelyet az új munkaköri leírás 

lényegében kiegészít, bővít. Fontos kiemelni, hogy a korábbi feladatok változatlanul 

megmaradnak, sőt a bővített fűnyírási teendők hangsúlyozottan csak az egyéb feladatok 

veszélyeztetése nélkül végzendők. Mindezek okán a munkaköri leírás egyoldalú módosítása 

megfelel a jogszabályoknak. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Mindenképpen szeretné megbeszélni a falugondnokkal 

a módosítást, közös megegyezéssel kívánja a munkaköri leírást elfogadni. Szavazásra bocsátja 

a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2014.(XI.25.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

falugondnok munkaköri leírásának módosítását az előterjesztett tartalommal. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaköri leírást a falugondnok részére adja át. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. napirendi pont: Idősek napja rendezvény megszervezése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy idén december 06-án kerül 

megrendezésre az Idősek napja, amellyel kapcsolatban több változtatási javaslata is lenne a 

korábbi évekhez képest. Kérdezi a képviselőket, mi a véleményük arról, ha idén nem pénzt, 

hanem ajándékcsomagot kapnának a résztvevők? Ezen kívül arra is gondolt, hogy idén nem 

saját maguk főznék az ebédet, hanem étteremből is lehetne hozatni, így kevesebb munka 

lenne vele, hiszen sem főzni, sem elpakolni, mosogatni nem kellene. Kért árajánlatot a lébényi 

Lisztes Étteremtől, a költségek így sem lennének számottevően magasabbak, mivel annyi 

adag lenne rendelve, ahányan el szoktak jönni a rendezvényre. Amikor viszont saját maguk 

főztek, nagyon sok megmaradt, hiszen nem volt ennyire kiszámolva az adag. 

 

Takács Katalin képviselő: Egyetért mindkét javaslattal. Szerinte az ajándékcsomag sokkal 

jobb ötlet, mint pénzt adni. 

 

Takács Zsolt képviselő: Szerinte hagyni kellene mindent az eredeti formájában. Az idősek 

megszokták, hogy pénzt kapnak. Úgy véli nem tetszene nekik, ha a több éven keresztül kapott 

pénzüket „elvesztenék”, és nem értékelnék kellően az ajándékcsomagot. Az ebéddel 

kapcsolatban is az a véleménye, hogy sokkal jobb, ha saját maguk főznek. 

 

Kónya Edina alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az ajándékcsomag sokkal jobb, 

személyesebb jellegű, mint pénzösszeget adni. Viszont tényleg lehetséges, hogy a lakosság 

nem fogadná kedvezően a változást. Az étellel kapcsolatban mindenképp az étteremből 

történő rendelés mellett áll. 

 

Gecsei Péter képviselő: Nem tartja jó ötletnek, hogy pénzt kapnak az idősek, viszont úgy 

gondolja, idén még nem kellene megszakítani ezt a hagyományt. Jövőre azonban mindenképp 

az ajándékcsomagban kellene gondolkodni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Amennyiben úgy dönt a testület, hogy idén még pénzt 

ad, úgy javasolja, hogy a korábbi, 5.000,- Ft helyett 3.000,- Ft-ot kapjanak az idősek, az 

Önkormányzat kedvezőtlen anyagi lehetőségei miatt. 

 

Takács Katalin képviselő: Továbbra is az az álláspontja, hogy ne pénzt, hanem csomagot 

adjanak, de ha a testület ragaszkodik ahhoz, hogy idén még maradjon a pénz, úgy a 3.000,- Ft-

ot támogatja. 

 

Takács Zsolt képviselő: Egyetért a 3.000,- Ft összeggel. Ha mindenki az ételrendelés mellett 

van, úgy ő is támogatja. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2014.(XI.25.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. 

évben karácsonyi ajándékként a tárnokréti nyugdíjasok részére személyenként 

3.000,- Ft-ot ad. Az Idősek Napja rendezvényen részt vevők számára az ebédet a 

lébényi Lisztes Étteremből rendelik. A juttatás és az ebéd fedezete a 2014. évi 

költségvetésben biztosított. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az ajándék kifizetéséről gondoskodjon. 
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Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2014. december 06. 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
30

 órakor 

bezárja.  

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


