
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-8/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 10-én 

megtartott 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 Zsolt képviselők 
 

Az ülésről távolmaradt:  

Takács Katalin képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Molnár Erika jegyző 

Nagy Ferenc kérelmező 

 

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: A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása. Szavazásra bocsátja a módosítás jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

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

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított napirend 

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  

32/2016.(XI.10.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Gecsényi András falugondnok 
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2. Nagy Ferenc (Győr, Lajta u. 1.) kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

4. Települési támogatás megállapítása hivatalból 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Gecsényi András falugondnok 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 

hogy van-e kérdés, észrevétel. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a beszámoló 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  

33/2016.(XI.10.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki 

Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett 

tartalommal elfogadja. 

 

2. napirendi pont: Nagy Ferenc (Győr, Lajta u. 1.) kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Nagy Ferenc kérelmező: Ismerteti a kérelmét. Elmondja, hogy mikor a torony átadása volt, 

kérte, hogy vegyék jegyzőkönyvbe, hogy a 201. hrszú ingatlanon szeretne átjárni. Kapott is 

egy válaszlevelet, melyben jelezték, hogy a torony mellett gond nélkül meg tudja közelíteni a 

földjét. 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy mivel a kérelmező földje nincs közúttal összekötve, 

a szomszédos földek tulajdonosai kötelesek megengedni, hogy a földjeiken átjárjanak. 

Mindez földhivatali bejegyzés nélkül is érvényes. 
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Nagy Ferenc kérelmező: Elmondja, hogy a földhivatali bejegyzés elég költséges lenne, 

úgyhogy attól eltekint, de szeretné kérni a testület határozatát arról, hogy a 201. hrszú 

ingatlanon található Telenor torony rakodó területe és az ingatlanon található kút közötti 

részen járhasson át a földjeinek a megközelítése céljából. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Természetesen a testület támogatja a szolgalmi út 

biztosítását. Javasolja, hogy a testület döntsön a következőkről: A testület hozzájárul ahhoz, 

hogy Nagy Ferenc a 201. hrszú ingatlanon keresztül közelítse meg a tulajdonában lévő 

Tárnokréti 158 és 159. hrszú ingatlanokat, melyek nincsenek összekötve közúttal. Az átjárás a 

201. hrszú ingatlannak a Telenor torony melletti pakolóállás és az ingatlanon található kút 

közötti részén engedélyezett. Szavazásra bocsátja a 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 

34/2016.(XI.10.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160. § (2) bekezdése 

alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Ferenc (Győr, Lajta u. 1.) a 

Tárnokréti Község Önkormányzat tulajdonában lévő 201. hrszú ingatlanon 

keresztül közelítse meg a tulajdonában lévő Tárnokréti 158 és 159. hrszú 

ingatlanokat, melyek nincsenek összekötve közúttal. 

Az átjárás a 201. hrszú ingatlannak a Telenor torony melletti pakolóállás 

és az ingatlanon található kút közötti részén engedélyezett. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a 

kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a 

társulási 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 

35/2016.(XI.10.) határozata 
 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóny 

székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási 
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Megállapodásának 2017. január 1. napi hatállyal történő módosítását 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 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
20

 órakor 

bezárja.  

 

A képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző  

 
 

 
 

 

 

   


