
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-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 

 

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 elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2015.(I.29.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

Nyilvános ülés: 

 

1. Fogorvosi ügyelet 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Könyvtár és Közösségi Színtér nyitvatartási ideje 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

3. Önkormányzati segély nyújtása hivatalból 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 
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1. napirendi pont: Fogorvosi ügyelet 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Elmondja, hogy az Mötv. értelmében a helyi önkormányzat feladata 

az egészségügyi alapellátás, melynek részét képezi a sürgősségi fogorvosi ellátás, fogászati 

ügyelet megszervezése is. Jelenleg a település nem áll szerződéses jogviszonyban egyetlen 

fogorvosi intézménnyel sem az ügyelet ellátására, így probléma merülhet fel, amennyiben egy 

tárnokréti lakos sürgősségi kezelésre szorul, illetve ilyen ellátást vesz igénybe. Felvette a 

kapcsolatot a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, amely több környező 

településsel is megállapodást kötött a fogorvosi ügyelet ellátására. E szerződés alapján a 

település lakosai térítésmentesen vehetik igénybe a nevezett intézmény sürgősségi ellátását, és 

őket az intézmény köteles ellátni. Az ellátott tárnokréti lakosok kezelésének költségét az 

önkormányzat köteles utólag megfizetni, az intézmény által kiállított számla alapján. A győri 

intézmény elküldte az önkormányzatokkal kötendő szerződés tervezetét, valamint a hatályos 

díjszabást is, melynek értelmében a fogorvosi ügyeletért alapdíjat, rendelkezésre állási díjat 

nem kell fizetni, hanem kizárólag a ténylegesen elvégzett beavatkozások ellenértékét kell 

megtéríteni a tárnokréti lakóhellyel rendelkező személyek esetén. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat kösse meg a 

szerződést. 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  

      2/2015.(I.29.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamú 

szerződést köt a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel a sürgősségi 

fogorvosi ügyelet ellátására az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Könyvtár és Közösségi Színtér nyitvatartási ideje 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz igényelhető 

támogatás összege 2015. évben Tárnokréti esetén elérhet az 1.200.000,- Ft összeget. Ennek 

feltétele, hogy a könyvtári szolgáltató hely, valamint a Közösségi Színtér nyitva tartási ideje a 

hét valamely szabad- vagy munkaszüneti napjára is kiterjedjen, továbbá a Közösségi Színtér 

havonta legalább egy alkalommal 21 óráig legyen nyitva. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a könyvtár és a Közösségi Színtér nyitva 

tartási idejét ennek megfelelően megállapítani. 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  

 3/2015.(I.29.) határozata 
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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 01. 

napjától a Községi Könyvtár és a Közösségi Színtér nyitvatartási idejét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Hétfő: 16:00-20:00 

Kedd: 16:00-20:00 

Szerda: szünnap 

Csütörtök: szünnap 

Péntek: 16:00-21:00 

Szombat: 16:00-20:00 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a nyitvatartási idő betartásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

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

jegyzőkönyv készült. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


