
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-7/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-én 

megtartott nyilvános üléséről. 
 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
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. Molnár Erika 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 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja a 

kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészítését a következő napirendi ponttal: Tóközi 

Vadásztársaság kérelmének tárgyalása. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a kiegészített napirend elfogadását. 

 

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  

26/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 
 

 

1. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 

szóló 6/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. ASP-rendszer bevezetése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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3. Óvodai társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Szociális célú tűzifajuttatás-programban való részvétel 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Tóközi Vadásztársaság kérelmének tárgyalása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 

6/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy a testület korábban 

döntött arról, hogy a „JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-ben lévő 

üzletrész tulajdoni hányadát el kívánja adni a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és 

Vagyongazdálkodó Zrt. részére. A helyi rendelet szerint azonban ez a társasági részesedés 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozik. Ahhoz, 

hogy a testület értékesíteni tudja, ki kell venni ebből a körből.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a rendeletmódosítás jóváhagyását. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 6/2014.(VI.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont: ASP-rendszer bevezetése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a közös hivatalhoz tartozó 

településeknek is határozatot kell hozniuk, melyben támogatják, hogy a közös hivatal székhely-

települése nyújtson be pályázatot.  

 

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

felhatalmazza Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületét a pályázat benyújtására. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz 

annak érdekében, hogy Tárnokréti önkormányzata - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve 

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 

történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben 

felhatalmazza Bősárkány önkormányzat polgármesterét, hogy az 

önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 

kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Tárnokréti Község Önkormányzata 

nevében és javára. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Óvodai társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti a társulási megállapodás módosítását. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a megállapodás jóváhagyását. 

 

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 

28/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 

feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosítását az 

előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

  

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.  napirendi pont:  Szociális célú tűzifajuttatás-programban való részvétel 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy 40 m
3
 tűzifára vagy 120 mázsa szénre lehet pályázni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Nem javasolja a programban való részvételt. 

 

Gecsei Péter képviselő: Szintén nem javasolja a programban való részvételt. Sok vele a munka 
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és csak a veszekedés van. 

 

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

képviselő-testület nem kíván részt venni a szociális célú tűzifajuttatás-programban. 

 

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 

29/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

nem kíván részt venni a szociális célú tűzifajuttatás-programban. 

 

5.  napirendi pont:  Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy ismét lehetőség van a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázatban való részvételre.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a programban való részvételt. 

 

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

képviselő-testület csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

 

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 

30/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja. 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatokat 

kiírja. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 

keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntést az alapkezelő által 

üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szándéknyilatkozatokat a nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, 

hogy a pályázati kiírások helyben szokásos módon történő kihirdetéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: az ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóban meghatározott 

határidő 
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6.  napirendi pont:  Tóközi Vadásztársaság kérelmének tárgyalása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a Tóközi Vadásztársaság kéri az 

önkormányzat tulajdonában álló földterületek vadgazdálkodási céllal történő bérbeadását. Most 

alakítják ki újra a vadászterületeket. A Győr - Moson - Sopron Megyei Kormányhivatal mint 

vadászati hatóság ajánlást készített az új vadászterületekre vonatkozóan, melyet az 

Önkormányzatnak is közzé kellett tennie. Az ajánlás szerinti vadászterületen lévő 

önkormányzati területek bérbeadását kéri a vadásztársaság. Szavazásra bocsátja a vadászati 

céllal történő haszonbérbe adást. 

 

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 

31/2016.(IX.27.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen 

hozzájárulását adja a Győr - Moson - Sopron Megyei Kormányhivatal mint 

vadászati hatóság vadászterület határának megállapítására vonatkozó 

határozatában szereplő területen lévő önkormányzati tulajdonú területek  

vadászati céllal történő haszonbérbe adásához a Tóközi Vadásztársaság 

részére. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző  

 
 

 
 

 

 

   


