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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-2/2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23-án 

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 

Takács Zsolt 

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, valamint a Bősárkányi Tündérfátyól Óvoda alapító okiratának 

módosítása, valamint zárt ülésen a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési 

támogatás iránti kérelemmel. 

 

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  

6/2016.(II.23.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

 

Napirend: 
 

 

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.  

A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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2. A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatási rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

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

Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. A bősárkányi Tündérfátyol Óvoda Alapító Okiratának és a Bősárkány Térségi Óvodai 

Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1. Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont:  A önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.  

A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 

mindenki megkapta. Véleménye szerint a kapott anyag elég részletes, de kiegészítésre felkéri a 

pénzügyi csoportvezetőt. 

  

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy nagyon jó költségvetés, közel 29 

millió forintos a főösszeg, az előző évről 11 millió forintot sikerült áthozni, természetesen 

ebben benne van az elmúlt évi pályázaton nyert 4 millió forintos összeg, amit az idei évben 

használunk fel a járdafelújításra. A bevételi oldalon az elmúlt évihez hasonlóan állítottuk be az 

adatokat, így az állami támogatás összegét, az adóbevételeket, az iskolabuszos támogatással is 

ugyanúgy számoltunk. A kiadási oldalon közfoglalkoztatásra, egy fő egész és egy fő féléves 

foglalkoztatásával számoltunk. A fejlesztési kiadásoknál beterveztük a előbb említett 

járdafelújítás, amely várhatóan 4,8 M Ft-ba kerül az önrésszel együtt, továbbá kétmillió 

forintot terveztünk a garázs felújítására, ami akár pályázathoz önerő is lehet, de saját magunk is 

meg tudjuk valósítani. A ravatalozó elmaradt illemhely kialakítására és a közösségi szintér 

felújítására is 100 eFt-ot terveztünk, így is még közel 4 millió forintos tartalékunk van, ami 

pályázatokhoz önrésznek nagyon jó lehet. A segélyezéseket is az előző évihez hasonlóan 

állítottuk be. A dologi kiadások között szerepel a Cakóházi út karbantartására szánt egymillió 

forintos felújítási összeg. Ebből mekkora szakaszt tudunk karbantartani, hány kocsi murvára 

elég, azt nem tudja. 

 

Gecsei Péter képviselő: Megkérdezi, hogy a Cakóházi önkormányzat nem segít be nekünk? 
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Takács Zsolt képviselő: Utoljára, mikor murváztattuk az említett utat, emlékei szerint is olyan 

egy millió forintot költött az önkormányzat az útra, ebben benne volt, hogy le is hengerezték. A 

véleménye szerint elég lesz most is a betervezett összeg. A tárnokréti szakasz közel két 

kilométer az s kanyarig. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a cakóházi polgármester asszony nem 

mutatott hajlandóságot az út felújítására, pedig Cakóháza felöl vannak a nagyobb lyukak.  

 

Élő József igazgatási csoportvezető: elmondja, a tavasszal a járdafelújításhoz felvonuló 

kivitelezőt kell megkérdezni a munkáról, hátha szerencséje lesz az önkormányzatnak és 

olcsóbban el tudják az út felújítását vállalni.  

 

Takács Zsolt képviselő: az elmúlt csapadékos időben a vállalkozók nagyon tönkretették az 

utakat. A cakóházi polgármester úgy nyilatkozott, hogy nem a cakóháziak tették tönkre az utat, 

ezért elzárkózik a felújítástól. De ennyi erővel mi is távol maradhatnánk a felújítástól. 

Amennyiben az út felújításra kerül és azt a gazdálkodók tönkre teszik, akkor fel kell őket 

szólítani és meg kell bírságolni. Mert, ha mi megcsináltatjuk és vigyázunk rá, akkor 

vigyázzanak rá ők is.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: van-e konkrét kérdés a költségvetéssel kapcsolatosan? 

 

Takács Zsolt képviselő: világos minden. 

 

Dr. Kukorelli László jegyző: elmondja, mielőtt a költségvetési rendelet szavazása megtörténne 

a stabilitási törvény előírása értelmében – ugyan a rendeletben benne van – határozattal is el 

kell fogadni a költségvetési évben és az azt követő három évben az adósság-keletkeztető 

ügyletekre vonatkozó számszaki döntést, ami esetünkben nulla, szembe állítva a tervezett 

bevételekkel. Javasolja, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület a 

költségvetési rendelet megalkotása előtt.  

 

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 

7/2016. (II.23.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban 

Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint 

a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

  2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

Saját bevételek: 1246,- eFt 1285,- eFt  1335,- eFt 1335,- eFt 

Adósságot keletkeztető 

ügyletek: 0,- eFt 0  ,- eFt 0,- eFt 0,- eFt 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

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 3/2016. 

(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont:   A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: A tervezet szerint a hivatalban dolgozók 

illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a lenne. Az elmúlt évben is döntöttünk az 

illetménykiegészítés mértékéről, a véleménye szerint nagyon sokat dolgoznak a hivatalban. 

Kéri a javaslatokat.  

 

Dr. Kukorelli László jegyző: kiegészítésként elmondja, hogy a köztisztviselők illetménye 2008 

óta nem változott, ugyanannyi az illetményalap, ugyanannyi a szorzók. Amennyiben egy 

önkormányzat semmi mást nem tud megragadni, mint ez az illetménykiegészítés, akkor 2008-

tól nem változott az illetményük a köztisztviselőknek. Időközben emelték a garantált 

bérminimumot és a hivatalban is van olyan dolgozó akinek ki kell egészíteni a bérét a garantált 

bérminimumra, mert e nélkül a bére nem éri el a bérminimumot sem. Ha összehasonlítjuk a 

közszférának a többi szereplőjével, (rendőrök, pedagógusok, egészségügyesek) akkor láthatjuk, 

hogy már történtek rendezések, a hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében ez a mai napig 

nem történt meg.   

 

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 4/2016. 

(II.25.) önkormányzati rendelete a Bősárkányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

3. napirendi pont:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatási rendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Kukorelli László jegyző: a rendelet-tervezet elfogadására azért van szükség, mert minden 

önkormányzatnak rendelkeznie kell az ingatlanok tekintetében a közszolgáltatás biztosításáról, 

akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, vagy nem tudnak, mivel nincs hálózat. A 
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rendelkezés a felszín alatti és a felszín feletti vizek védelmében szükséges a közszolgáltatás 

biztosítása, a most építkezők már nem is építhetnek olyan aknát, amiből a víz elszivároghatna 

és ilyen rendelettel kell azokat a szabályokat rögzíteni, ami ezekez garantálja. A rendeletben 

kerül rögzítésre, ki hogyan, milyen módon szállíthat el szennyvizet, ami a lakosság részére 

kötelező. Aki a rendelet előírásait megszegi, az környezetkárosítást követ el és az ellen el lehet 

járni. A katasztrófavédelem a felügyeleti eljárása következtében kerül sor a rendelet alkotására, 

ahol ez nem történt meg. A területünkön a Pannon–Víz Zrt. a közszolgáltató, mivel neki van 

erre jogosultsága. 

 

Élő József igazgatási csoportvezető: A rendelet melléklete tartalmazza a szolgáltatási díjakt, 

ami véleménye szerint nagyon magas. 

 
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 5/2016. 

(II.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

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

módosított Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Kukorelli László jegyző: Két változás indukálta a módosítás szükségességét, az egyik a 

kormányzati funkció kódok változása, illetve újak kerültek meghatározásra, a másik pedig a 

barbacsi polgármester személyében történt változás miatt. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja elfogadni a megállapodás módosítását. 

 

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 

8/2016. (II.23.) 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. 
 

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 
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5. napirendi pont:  A bősárkányi Tündérfátyol Óvoda Alapító Okiratának és a Bősárkány 

Térségi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Élő József igazgatási csoportvezető: Az óvodai alapító okiratot a kormányzati funkció kódok 

változása és kiegészítése miatt szükséges módosítani. 

 

Dr. Kukorelli László jegyző: Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés korábban nem volt, 

ezzel egészül ki az alapító okirat. A holnapi napon fogja a Társulási Tanács jóváhagyni a 

módosítást, de a társult önkormányzatok célszerű, ha javaslatot tesznek.  

 
Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a 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 

9/2016. (II.23.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi 

Tündérfátyol Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 

szerinti tartalommal a Bősárkány Térségi Óvodai Társulási Tanácsának 

elfogadásra javasolja.  
 

A Képviselő-testület a Bősárkány Térségi Óvodai Társulási Társulási 

Megállapodását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási 

megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
20

 órakor 

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

jegyzőkönyv készült. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Kukorelli László 

 polgármester jegyző  

 
 

 

 

   


