
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3-9/2014 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-án 

tartott közmeghallgatásáról, 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 képviselők 

 

Az ülésről távolmaradt: 

      Takács Zsolt képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

 

A lakosság részéről: 3 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 módosítását és a módosított 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  

43/2014.(XII.18.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a 2014. évről, valamint a 2015. évi tervekről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

További napirendi pontok: 
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Nyilvános ülés: 

 

3. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

4. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás módosított 

társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

7. Önkormányzati segély iránti kérelem. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a 2014. évről, valamint a 2015. évi tervekről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a 2014. évet pozitív egyenleggel, 

pénzmaradvánnyal kezdték. 2013-tól a feladatfinanszírozás keretében működik az 

önkormányzat, erről az mondható el, hogy egyes területek (pl. közvilágítás) rendkívüli 

mértékben alulfinanszírozottak, remélhetőleg a 2015. évben ezek változni fognak. 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat takarékos gazdálkodást folytatott, 

kihasználták a pályázati lehetőségeket, a közfoglalkoztatásban rejlő munkaerőt, valamint 

egyes kötelező feladatokat társulások keretében oldottak meg, amelyek szintén 

gazdaságosabbá tették a működést. Sajnos fejleszteni kizárólag pályázati pénzekből tudnak, 

amelyek esetében viszont gondot jelent az önerő előteremtése, valamint az utófinanszírozott 

projektek esetében a támogatási összeg előlegezése. A 2014. évben bevételhez jutottak az 

egyik önkormányzati területen lévő fák értékesítéséből, ahonnan az áfa megfizetését követően 

3.500.000,- Ft összegre tettek szert. Ezt az összeget igyekeznek tartalékolni pályázati önrész 

biztosításához. Az államtól támogatást kaptak a falugondnoki szolgálat működtetésére, 

valamint a gyermekszállításra is. Utóbbi keretében viszont csak az óvodás gyermekek után 

kapnak támogatást. Az önkormányzat 188.000,- Ft-ot nyert a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázaton is, ebből vásárolták meg a mobilgarázst, amelyet raktárként 

használnak. A falunapi rendezvény költsége 600.000,- Ft volt, melyhez több támogatót is 

sikerült szerezni. A Megyei Könyvtár nyújtott támogatást egyes falunapi programok, valamint 

a Mikulás-napi műsor és az Idősek Napja rendezvény lebonyolításához, összesen 150.000,- Ft 

értékben. Szintén a Megyei Könyvtár támogatásából vásároltak egy színes, lézernyomtató és 

fénymásoló berendezést. A közfoglalkoztatásra is kaptak támogatást, viszont az egyik 

közfoglalkozott beteg lett, nyár óta nem tud dolgozni. Az adóbevételek teljesítése 80 %-os, 

még mindig elég sok a hátralék, ezeket megpróbálják behajtani a rendelkezésre álló 

eszközökkel. Az önkormányzat teljesítette a fennálló kötelezettségeit, társulási 

hozzájárulásokat, a Hivatal működtetésére átadott összeget, a háziorvosi ügyeleti díjat, 

valamint a körzeti megbízott munkáját is támogatták. A helyi önszerveződő közösségek közül 
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támogatást kaptak az Önkéntes Tűzoltók. Az önkormányzat idén is eredményesen pályázott a 

szociális tűzifa vásárlásához nyújtott támogatáshoz, a tűzifa beszerezése még folyamatban 

van. Szeptemberben az iskolások és az óvodások iskolakezdési támogatást kaptak. Az Idősek 

Napja alkalmával a helyi idősek napi megélhetéséhez is hozzájárultak egy kis ajándékkal. 

Egész évben igyekeztek közösségteremtő programokkal színesíteni a falu életét, ilyen volt a 

Mikulás ünnepség, az adventi gyertyagyújtás, a karácsonyváró programok, valamint a 

Szilveszteri mulatság is, továbbá ide sorolható e programok közös előkészítése, a 

mikuláscsomagok összeállítása, az Idősek Napi előadás próbái is. Szeretné kifejezni 

köszönetét a helyi vállalkozóknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek, akik az év folyamán 

segítették az önkormányzat működését, szabadidejüket áldozva szépítették, gazdagították a 

települést. Remélhetőleg a jövő évi finanszírozás kedvezőbb helyzetet teremt, azonban 

továbbra is biztosan takarékos módon, ésszerűen gazdálkodva kell a feladatokat ellátni 2015-

ben is. Fejlesztési elképzelések megvalósításához ezután is lehetséges pályázatot igénybe 

kívánnak venni. A jövő évi tervek között szerepel a járdák, utak felújítása, a csapadékvíz-

elvezető rendszer helyreállítása. A temetőben mindenképpen szükség lesz illemhely 

kialakítására, hiszen ezt már többször is hiányosságként állapították meg a hatósági 

ellenőrzések alkalmával. Jó lenne, ha a temető kerítését is fel tudnák újítani, valamint célszerű 

lenne valamilyen módon parkolókat kialakítani a temetőnél. Az önkormányzati épületek 

karbantartási munkálatait is el kell végezni az állagmegóvás érdekében. A kultúrházban 

szükség lenne a fűtés korszerűsítésére, az ablakok átfestésére is. A játszótér melletti területet 

továbbra is szeretnék megvásárolni. Ezen kívül a tavat is jobban ki lehetne használni. A 

templom melletti üres területet mindig az önkormányzat hozza rendbe búcsúkor, ezért 

célszerű lenne a tulajdonossal egyeztetni a megvásárlás érdekében, és itt parkot lehetne 

kialakítani. Az imaház felújítása is szóba jöhet, bár valószínűleg erre az önkormányzat nem 

tud pályázni. A felsoroltakon kívül továbbra is cél a közösségteremtő programok 

rendezvények szervezése egész évben. 

 

Rácz Attila: A csapadékelvezető rendszer karbantartására vonatkozóan felajánlja az önkéntes 

tűzoltók segítségét, viszont úgy tudja, hogy egyes helyeken hiányoznak az átereszek, ebben az 

esetben mi a teendő? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása az önkormányzat 

feladata. Az ingatlanok előtti árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek karbantartani, 

tisztítani, amennyiben az önkormányzat rendeletben kötelezi erre őket. Viszont ha nincs 

megfelelően kialakítva az árokrendszer, akkor ezt célszerű lenne a lakosság bevonásával 

orvosolni, hiszen elég nagy összegű beruházásról van szó, és az ő érdekük is, hogy ne álljon a 

házuk előtt a víz. 

 

Rácz Attila: Először fel kell térképezni, hogy hol van szükség gyűrűkre, és meg kell nézni, 

hogy hova lehetne elvezetni a vizet. 

 

Takó Balázs: A tóval kapcsolatban az a javaslata, hogy az önkormányzat szerezze be a 

szükséges engedélyeket, folytassa le a megfelelő eljárásokat a halastóvá minősítéshez, hiszen 

így mindenképpen többet ér, jobban ki lehet használni, ezen kívül úgy tudja, hogy a jövőben 

akár bírságolni is lehet majd azért, ha nem lesz megfelelően rendezve a helyzete. Tudomása 

szerint azzal van a probléma, hogy jelenleg nem lehet közútról megközelíteni a tavat, így utat 

kell létrehozni először. Már érdeklődött a témában máshol is, és azt a tájékoztatást kapta, 

hogy az engedélyek beszerzése kb. 300.000,- Ft-os költséget jelentene, tehát nem milliós tétel. 

További kérdése, hogy a szennyvízprojekt hogy áll? 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Utánanéznek, hogy milyen módon lehetne a 

legcélszerűbben hasznosítani a tavat, és milyen költségekkel járna ez. Több probléma is van 

ezzel kapcsolatban, eleve egy magántulajdonú telek veszi körül. Amikor legutóbb érdeklődött, 
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neki 1.500.000,- Ft-os költséget mondtak. A szennyvízprojekttel kapcsolatban jelenleg annyit 

tud elmondani, hogy az önkormányzat pályázatát elfogadták, azonban forráshiány miatt 

tartaléklistára helyezték. Nincs információja hogy várható-e a közeljövőben változás ezzel 

kapcsolatban. Mivel a pályázat már több éve került benyújtásra, ezért azzal is számolni kell, 

hogy ha később megnyitják a lehetőséget, a pályázatot újra kell majd írni a jelenlegi 

feltételeknek megfelelően, és az esetlegesen már lejárt engedélyeket ismételten be kell majd 

szerezni. 

 

Gecsei Péter képviselő: A tóval kapcsolatban annyi hozzáfűzni valója van, hogy szerinte meg 

kell gondolni, érdemes-e ennyi pénzt ráfordítani az engedélyezésre úgy, hogy nem biztos 

hogy ki lenne használva. 

 

Takó Balázs: Kérdezi, hogy a játszótér melletti területtel mi a helyzet? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Már több alkalommal keresték meg e-mailben a külföldi tulajdonos 

jogi képviselőjét az önkormányzat vételi ajánlatával, azonban a vételárat nem fogadták el. 

Korábban 100.000,- Ft-ért kívánta megvásárolni az önkormányzat, majd a jelenlegi testület 

200.000,- Ft-os vételi ajánlatot határozott meg, azonban erre még a mai napig nem 

válaszoltak. Amennyiben továbbra sem kívánják eladni a területet, és nem is hajlandóak 

gondozni azt, úgy az önkormányzat által elvégzett kényszerkaszálás költségét rá fogják 

terhelni a tulajdonosra. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a járdák felújítására is kértek 

árajánlatot, de nagyon magas költséget jelent. 

 

Takó Balázs: Szerinte a lakosságot is be lehetne vonni ebbe. Ha az önkormányzat megveszi az 

anyagot, az ingatlantulajdonosok pedig megcsinálják a járdát a házuk előtt. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Az idősek biztos, hogy nem tudják vállalni a munka 

elvégzését,  és sok a lakatlan ház is, ahol szintén nincs aki megcsinálja. 

 

Takó Balázs: Kérdezi, hogy a nyári közfoglalkoztatott még mindig betegállományban van-e? 

Várható-e hogy visszajön dolgozni? Nem lehetne helyette felvenni valakit? 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: A közfoglalkoztatott határozott ideig állt az önkormányzat 

alkalmazásában. A balesete után betegállományban volt a határozott idejű szerződésének 

leteltéig. Ezt követően nem került meghosszabbításra a jogviszonya. Tudomása szerint 

jelenleg sincs munkára képes állapotban, és a közeljövőben nem várható javulás az 

állapotában. Közfoglalkoztatott alkalmazására akkor van lehetőség, amennyiben a Munkaügyi 

Központban regisztrált álláskeresőként szerepel olyan személy, aki alkalmas erre a munkára. 

Mindenképpen férfi munkaerőre lenne szükség. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy szerinte a településen jelenleg nincs 

megfelelő személy. Amíg a helyzet nem változik, a falugondnok el tudja látni a közterületek 

gondozásával kapcsolatos feladatokat. Szeretnék újraindítani a településen korábban működő 

újságot, amivel jobban tudják majd tájékoztatni a lakosságot az önkormányzati döntésekről, a 

település eseményeiről. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelik, de információi 

szerint a közeljövőben csak olyan pályázati lehetőségek lesznek majd, mint a „Múltunkkal a 

jövőért” elnevezésű pályázat, melyen jelenleg részt vesz az önkormányzat. Ennek keretében 

ismeretterjesztő kiadványokban szerepeltetik a térség kiemelkedő építészeti, kulturális 

értékeit, mezőgazdasági termékeit, stb. Ezen kívül különböző előadásokat, vetélkedőket is 

szerveznek a résztvevő települések számára. Tehát a települések infrastruktúrájának 

fejlesztésére nem biztos, hogy lesz pályázat, pedig erre lenne a legnagyobb szükség. A tervek 
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között szerepel, hogy a falubusz számára is kellene egy mobilgarázst rendelni, mert a 

kultúrháznál lévő garázsba nem fér be a busz. Alternatív megoldás, hogy a meglévő garázs 

kapuját kellene kicserélni megfelelő méretűre. 

 

Takó Balázs: A villanyoszlop kihelyezésével kapcsolatban ő is próbált újabb árajánlatot kérni, 

mert úgy tudja, hogy az E.ON által adott árnál alacsonyabb összegből, más megoldással is 

meg lehet csinálni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Kérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel, 

hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a lakosságnak a részvételt. Elmondja, 

hogy a nyilvános ülés folytatódik, akit érdekel, maradhat. 

 

A lakosság részéről jelenlévő 3 fő érdeklődőből 1 fő elhagyja a termet, 2 fő továbbra is marad 

az ülésen. 

 

3. napirendi pont: Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megküldte részünkre a módosított társulási 

megállapodás szövegét, amelyet Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A módosítások dőlt 

betűvel vannak kiemelve, és a polgármesterek személyében történt változások, valamint az 

időközben bekövetkezett jogszabályváltozások kerültek átvezetésre a szövegben. 

 

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 -  a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 44/2014.(XII.18.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási 

Megállapodását elfogadja. Ezen döntését minősített többséggel hozta meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről 

jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a Társulás Elnökét és a módosított 

Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A 2014. évben havi 2.000,- 

Ft összeggel támogatta az önkormányzat a helyi körzeti megbízott üzemanyagköltségét. 

Megítélése szerint ennek következtében érezhetően nőtt a rendőri jelenlét a településen, ami 
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javítja a közbiztonságot. Javasolja, hogy a 2015. évre szintén havi 2.000,- Ft összeggel, azaz 

összesen 24.000,-Ft-tal járuljanak hozzá a körzeti megbízott üzemanyagköltségéhez. 

 

Gecsei Péter képviselő: Egyetért a javaslattal. 

 

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 -  a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 45/2014.(XII.18.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2015-

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

Rendőr-főkapitányság részére a 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 

2014. évi megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával 

kösse meg.   

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az Államháztartási törvény írja elő, az 

önkormányzatok számára, hogy belső ellenőrzéssel kell kontrollálniuk saját működésüket. A 

törvény meghatározza, hogy milyen képesítésű szakember végezheti a belső ellenőrzési 

feladatokat, ezért egy külső szakértővel végezteti ezt az önkormányzat. Most zajlik a 2013-as 

év vizsgálata. Jelen döntéssel a 2015. évben ellenőrizendő témaköröket kell elfogadni, melyet 

a kiküldött írásos előterjesztés tartalmaz. 

 

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 -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2014.(XII.18.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv szerint 

gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 



7 

 

 

 

 

6. napirendi pont: A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás 

módosított társulási megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A 3. napirendi ponthoz hasonlóan, jelen 

napirendi pont keretében a kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó 

Társulás vonatkozásában kell jóváhagyni a társulási megállapodás módosítását, továbbá a 

társulás döntéshozó szervébe, a társulási tanácsba kell delegálnia az önkormányzatnak egy főt, 

aki a társulási tanácsban ellátja az önkormányzat képviseletét. Célszerű, hogy ismét a 

polgármestert delegálja a testület. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szerinte nagyon hasznos a társulás működése, ők 

látják el a településen a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, működtetik az idősek 

számára a házi segítségnyújtást, és az étkeztetésüket. Javasolja, hogy a testület a 

polgármestert delegálja a társulási tanácsba. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2014.(XII.18.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kónyi 

székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási 

megállapodásának módosítását az előterjesztett tartalommal. 

 

A képviselő-testület a Társulás társulási tanácsába Molnárné Boros Katalin 

polgármestert delegálja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulást értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta tovább, melyről 

külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


