Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3-1/2016.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 26-án
megtartott nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 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
Takács Katalin
Gecsei Péter képviselők
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Kukorelli László jegyző
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető
Élő József igazgatási 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 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja a
kiküldött meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni új napirenddel. A kónyi székhelyű
Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított
napirend elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(I.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Napirend:
1. A helyi adórendelet módosítása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
4. A Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
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5. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás módosított
Társulási Megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: A helyi adórendelet megalkotása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve)
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet
mindenki megkapta.
Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy a képviselő-testület novemberben a GyőrMoson-Spron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására megalkotta a helyi
adórendeletét. A helyi adórendeletet tekintettel arra, hogy az a kedvezmények nyújtása miatt
minimis támogatásnak minősül, ezért azt a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodának is vizsgálnia kell. Ennek a vizsgálatnak az eredménye megérkezett, a rendeletet
megfelelőnek találta a hivatal, de az említett támogatás miatt a rendeletet módosítani kell, ami
jelen esetben megtörtént a tervezettel. A rendelet-tervezet csupán a hivatal által ajánlott
szöveggel módosul, azaz egészül ki, mivel a korábban elfogadott szöveghez képest nem
tartalmaz változást. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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 1/2016.
(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet írásban mellékelve)
2. napirendi pont: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet mellékelve)
Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy harmadik esetben kerül módosításra a
költségvetési rendeletet az előterjesztés szerint. A bevételi és kiadási oldalt összesen 1615 e Ft
összeggel. Ezek elsősorban állami támogatás-változás, illetve a képviselő-testület időközben
hozott módosításának a következménye. Állami támogatásra kapott plusz 59 e Ft-ot a
falugondnok szociális ágazati pótlékára és a lakásfenntartási támogatások kifizetésére fordította
az önkormányzat, szociális tűzifa pályázatunkra 284 ezer forintot és az érdekeltségnövelő
pályázatunkra 168 e Ft-ot kaptunk. Eladásra került a falugondnoki autót és egy földterületet is
értékesítettünk ezért a tárgyi eszközt 526 e Ft-al meg kell emelni. A 2016. évi állami előlegként
kaptunk 578 e Ft-ot, amit szintén szerepeltettünk a bevételeknél. A kiadási oldalon az említett
összegek kiadási vonzatai kerültek elszámolásra, tekintettel arra, hogy technikailag mindkét
oldalon szerepeltetni kell. Ezen felül az alpolgármesteri tiszteletdíj tervezetét kellett
megemelni, tekintettel arra, hogy év elején alacsonyabb összeget vett fel az alpolgármester,
ezért a különbözetet rendezni kellett, illetve két fő kapott letelepedési támogatást, amivel év
elején még nem számoltunk. ezzel egyidejűleg a tartalékok összege 341 e Ft-al csökkent.
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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 2016. (I.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet írásban mellékelve)
3. napirendi pont: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy az önkormányzat 2013-ban fogadta el a
Helyi Esélyegyenlőségi programot 2018-ig. A jogszabályi előírások értelmében a programot
két évente felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy a program felülvizsgálata az elmúlt évben
elmaradt, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy változatlan tartalommal továbbra is
tartsa hatályban, mivel a jövőben emiatt egyes pályázatoktól az önkormányzat eleshet.
Javasolja a határozati javaslat 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
2/2016. (I.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 31. §-a alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintette és a hatályában változatlan tartalommal fenntartja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban
értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi program intézkedéseinek végrehajtásában
résztvevő közreműködő partnereket.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
4. napirendi pont: A Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt években havi 2.000 Ft-al
járult hozzá a képviselő-testület a rendőrség üzemanyagköltségéhez. Javasolja az idei évben is
megállapítani a támogatást. Megkérdezi, hogy van-e más, eltérő javaslat.
Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy az önkormányzat a megállapított
támogatási összeg erejéig Bősárkányi Önkormányzattal köt egy megállapodást, aki egy
összegben megállapodási szerződés keretében adja át a rendőrség számára a megállapított
támogatást. A megállapodás szerint a támogatás felhasználásáról a rendőrség elszámol. Ez az
elszámolás a 2015. évi támogatásról már megtörtént, a rendőrség megköszönte az
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önkormányzatoknak a segítséget és kérte, amennyiben van lehetőség az idei évben is
támogassák az önkormányzatok a rendőrséget az üzemanyagköltségekhez való hozzájárulással.
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
3/2016. (I.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
2016. évben havi 2.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Győr-MosonSopron 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 2015. évi megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány
Nagyközség Önkormányzatával kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
5. napirendi pont: A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás
társulási megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy a kónyi székhelyű Szociális és
Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását a
jogszabályváltozás miatt szükséges módosítani. A kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet
módosításáról szóló és 2016. január 1-től hatályba lépő 44/2015.(XII.30.)NGM rendelet
értelmében módosult kormányzati funkciók miatt kell a Kóny székhelyű Szociális és
Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási megállapodását módosítani. A változás a
társulási megállapodás 1. számú mellékletét érinti.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a megállapodás 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
4/2016.(I.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóny
székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

4

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű társulási megállapodást
a képviselő-testület nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Napirend után:
Élő József igazgatási csoportvezető: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Győr-MosonSopron Megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján vizsgálta a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek üléséről
készült jegyzőkönyvek felterjesztésének gyakorlatát, melynek során megállapította, hogy az
nem felel meg az előírásoknak, ezért törvényességi felhívást tett.
Elmondja, hogy a hivatal megállapította, hogy több jegyzőkönyv is nem az előírt határidőben
érkezett meg, Tárnokréti esetében a 2015. szeptember 28-i nyilvános és zárt ülés jegyzőkönyve
2016. január 8-án, a november 26-ai nyilvános és zárt ülés jegyzőkönyve 2016. január 11-én és
a december 10-ei közmeghallgatás jegyzőkönyve pedig 2016. január 12-én került megküldésre
a Kormányhivatalnak. Tekintettel arra, hogy a jelzett jegyzőkönyvek késve érkezett meg, mivel
a jegyző a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a
Nemzeti Jogszabálytáron keresztül köteles megküldi a kormányhivatalnak.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Véleménye szerint a jegyzőkönyvet el kell tudni
küldeni 15 nap alatt, erre minden esetben törekedni kell, kéri a jegyzőt, hogy tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kerüljenek elküldésre. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a
törvénysértést, ami már megtörtént, azon nem lehet változtatni, de a jövőben úgy kell szervezni
az adminisztrációs munkákat, hogy ne legyen abból jogszabálysértés. Kéri a képviselőtestületet fogadja el a törvényességi felhívást.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(I.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/195-1/2016.
iktatószámú törvényességi felhívását, az abban foglaltakkal egyetért.
Egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy a jövőben a jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodjon és tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a
képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek az ülést követően 15
napon belül kerüljön megküldésre a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalnak.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
Molnárné Boros Katalin polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/122-1/2016. iktatószámú leveléről, melyben a
kormányhivatal értesíti a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat építményadóról szóló
rendeletét megvizsgálva és jogszabálysértésre hivatkozva törvényességi felhívást tett, a vizsgált
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intézkedések alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást lezárta, tekintettel arra, hogy a
képviselő-testület megszüntette a hivatkozott levélben foglalt jogszabálysértést, azzal, hogy
2015. novemberi ülésén megalkotta a helyi adókról szóló rendeletét, amelyet a mai napon
módosított a képviselő-testület.
Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1925 órakor
bezárja.
Kmf.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Kukorelli László
jegyző
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