Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3-2/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án
megtartott nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1830 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 Zsolt képviselők
Az ülésről távolmaradt:
Takács Katalin képviselő
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Horváth Rita jegyző
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető
Molnárné Boros Katalin polgármester: 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 kiküldött 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
5/2015.(II.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. A Bősárkányi
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
3. A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
5. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezése
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
6. Települési ügysegédekre vonatkozó megállapodás megkötése
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
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7. Falugondnoki pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. A módosítás indoka, hogy a
rendeletet a már bekövetkezett, lezajlott pénzmozgásokhoz kellett igazítani.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
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 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet írásban mellékelve)
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. A
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. A 2015. évben a tavalyi
évhez hasonló összegben várható az állami finanszírozás mértéke. Az érdekeltségnövelő
pályázaton viszont jóval magasabb összeget kaphat az önkormányzat, melynek felhasználási
célját javasolja időben meghatározni.
Gecsei Péter képviselő: Korábban már szó volt a vízelvezető árkok tisztításáról. Szeretné, ha a
költségvetésben valamennyit erre is lehetne fordítani. A közeljövőben a Tűzoltó Egyesület
tagjaival fel kívánják térképezni, hogy milyen javításokra, munkálatokra lesz szükség az
árkokkal kapcsolatban.
Kónya Edina alpolgármester: Már többször is tárgyaltak a játszótér melletti területről. Mivel
eddig nem tudtak megegyezni a tulajdonossal, javasolja, hogy kérdezzenek rá, mennyiért adná
el a telket az önkormányzatnak.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szeretné, ha a falubusznak lenne garázsa, amely célra
tökéletesen megfelelne egy, a tavalyi évben vásárolthoz hasonló, más méretekkel rendelkező
mobil garázs. A helyszínnel van a probléma. Célszerű lenne az orvosi rendelő körül felállítani,
viszont ezen a területen csak korlátozott lehetőségek vannak, mivel pályázati forrásból került
kialakításra az épület és környezete. Ezen felül kérdés, hogy a rendezési tervhez illeszkedik-e?
Dr. Horváth Rita jegyző: Beszélnek az illetékesekkel a kérdések tisztázása érdekben.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg.
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(A rendelet írásban mellékelve)
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a Bősárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyására vonatkozó határozati
javaslatot.
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
6/2015.(II.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3. napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az új rendelet megalkotását a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 01. napján
hatályba lépő módosítása indokolja. Az új rendelet más elnevezéssel, de lényegében és
feltételeiben megtartja a korábbi juttatási formákat a lakásfenntartási támogatás kivételével.
Egyes ellátási formák az önkormányzattól a Járási Hivatalok hatáskörébe kerülnek át.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
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 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
(A rendelet írásban mellékelve)
4. napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Dr. Horváth Rita jegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szóbeli észrevétele
volt, hogy az SZMSZ-t módosítani szükséges az előterjesztett rendelettervezetben foglaltak
szerint. Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosításokat fogadják el.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
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 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(A rendelet írásban mellékelve)
5. napirendi pont: Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezése
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Dr. Horváth Rita jegyző: A Bősárkány Térségi Óvodai Társulás - melynek Tárnokréti Község
Önkormányzata is tagja – társulási megállapodása akként rendelkezik, hogy a Bősárkányi
Tündérfátyol Óvoda étkezési térítési díjáról a székhely önkormányzat alkot rendeletet a
tagönkormányzatok jóváhagyásával. Az óvodai étkezés térítése díjai 2011. óta változatlanok,
az idei évben március 01. napjától a díjaknak az előterjesztett rendelettervezetben foglalt
emelésére kerülne sor.
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
7/2015.(II.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bősárkány
Nagyközség Önkormányzatának a gyermekétkeztetés és egyéb étkeztetés térítési
díjairól szóló rendeletét az előterjesztett tartalommal.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Települési ügysegédekre vonatkozó megállapodás megkötése
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Dr. Horváth Rita jegyző: A Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
értelmében a Csornai Járási Hivatal által az egyes településeken nyújtott ügysegédi szolgáltatás
kiterjesztésére kerül sor 2015. március 01. napjától, melynek keretében a Járási Hivatal
ügysegédje minden településen, heti egy alkalommal ügyfélfogadást tart a Járási Hivatal
hatáskörébe tartozó ügyek intézésének megkönnyítése érdekében. A Járási Hivatal
tájékoztatása értelmében Tárnokréti településen minden hétfőn 12:40-13:40 között tart
ügyfélfogadást. Az ügysegéd számára az önkormányzatok biztosítják az ügyfélfogadás
helyszínéül szolgáló helyiséget, valamint annak berendezését. E tárgyban egy keret jellegű
megállapodást szükséges megkötni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal az
előterjesztett tartalommal. Első alkalommal 2015. március 02. napján érkezik az ügysegéd.
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
8/2015.(II.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatallal megkötendő megállapodást a települési
ügysegédi szolgáltatásról az előterjesztett tartalommal.
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Falugondnoki pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy február 25. volt a falugondnoki
pályázatok benyújtási határideje. Egy pályázat érkezett, mely a pályázati feltételeknek
megfelel. Mivel csornai lakóhellyel rendelkező pályázóról van szó, kérdezi a képviselők
véleményét.
Kónya Edina alpolgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat vegye fel a pályázót.
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
9/2015.(II.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
falugondnoki munkakörre kiírt pályázat eredményes.
A nyertes pályázatot benyújtó személy: Gecsényi András.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázó
falugondnoki munkakörbe történő kinevezését aláírja, valamint felette az egyéb
munkáltatói jogokat gyakorolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot értesítse.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2000 órakor
bezárja.
Kmf.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Horváth Rita
jegyző

