
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-9/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-án 

megtartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. 
 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
00

 óra 
 

A képviselő-testületi ülés helye: Kultúrház kisterme, Tárnokréti, Fő u. 24. 
 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Kónya Edina alpolgármester 

Gecsei Péter, 

Takács Katalin, 

Takács Zsolt képviselők 
 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Molnár Erika jegyző 

 

A lakosság részéről:  

Nagy Ferenc érdeklődő 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészítését a következő napirendi 

ponttal: ASP-szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazás. Szavazásra bocsátja a 

módosítás jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított napirend 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Közmeghallgatás napirendje: 

 

1. Tájékoztató a település 2016. évéről és a 2017. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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2. Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

További napirendi pontok: 

 

3. Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

5. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

6. Óvodai társulási megállapodás módosításával kapcsolatos 

törvényességi észrevétel tárgyalása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

7. Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

8. 27/2015.(VI.4.) határozat (melyben arról döntött a testület, hogy 

csatlakozni kíván a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásához) 

visszavonása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

9. ASP-szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a település 2016. évéről és a 2017. évi tervekről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Takács Zsolt képviselő: Javasolná még a temetőkerítés felújítását. 

 

Takács Katalin képviselő: A temetőbe szükség lenne egy kútra a hátsó részen is, mert az első 

kúttól kell az időseknek a vizet cipelni.  

 

2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Nagy Ferenc érdeklődő: Véleménye szerint az Új utcában szükség lenne egy hirdetőtáblára, 

mert az ott lakók nem értesülnek a dolgokról. Megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség olyan 

pályázatra, melynek keretében a temetőben lévő katonasírt lehetne felújítani. Lehet, hogy egy 

gombaölő szerrel is elég lenne letisztítani.  
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Valamit megpróbálnak tenni ez ügyben.  

 

3. napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

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

rendelet módosítását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

4. napirendi pont: A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az illetménykiegészítésről minden évben újra kell 

dönteni a testületeknek. Javasolja, hogy az idei évi alapján 2017-re is alkossa meg a testület a 

rendeletet a 20 %-os illetménykiegészítésről. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete a Bősárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről. 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

5. napirendi pont: 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: A jövő évi belső ellenőrzési terv egy témát tartalmaz: a 

költségvetési beszámoló ellenőrzését.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a terv jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

38/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

belső ellenőrzési tervet az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.  

 

6. napirendi pont: Óvodai társulási megállapodás módosításával kapcsolatos törvényességi 

észrevétel tárgyalása 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti a törvényességi észrevételt. Az óvodai társulási 

megállapodás szerint az óvodavezetőt a Társulás Tanács nevezi ki. Ezt szerette volna a 

társulás módosítani, hogy az óvodavezetőt a bősárkányi képviselő-testület nevezze ki. Ebben 

azonban nem állapodhatnak meg a testületek, mert törvénysértő. Tehát vissza kell vonni az a 

határozatot, amelyben módosították a társulási megállapodást és ezek után a képviselő-testület 

csak javaslatot tehet a Társulási Tanácsnak.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a törvényességi észrevétel 

elfogadását és a jogszabálysértő határozat visszavonását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

39/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr - 

Moson - Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával 

egyetért és az óvodai társulási megállapodás módosítására vonatkozó 

28/2016.(IX.27.) határozatát visszavonja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 

Kormányhivatalt értesítse.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2016. december 14.  

 

7. napirendi pont: Rendőrség üzemanyagköltségéhez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt években havi 2.000 Ft-tal 

járult hozzá a képviselő-testület a rendőrség üzemanyagköltségéhez. Javasolja 2017. évre is 

megállapítani a támogatást. 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: 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.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 2017. évben havi 2.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Győr-Moson-

Sopron 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 korábbi megállapodáshoz hasonlóan Bősárkány 

Nagyközség Önkormányzatával kösse meg. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: 27/2015.(VI.4.) határozat (melyben arról döntött a testület, hogy 

csatlakozni kíván a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásához) 

visszavonása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Még a tavalyi évben döntött arról a testület, hogy 

szeretne a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásának tagja lenni. Azóta sem kapott arra 

vonatkozóan értesítést, hogy felvették Tárnokrétit a tagok közé. Most viszont megkeresték, 

hogy ha továbbra is szeretnének tagok lenni, akkor a társulás beveszi tárnokrétit. A társulás 

azonban megszűnőben van. Javasolja, hogy a testület vonja vissza a határozatát, és döntsön 

arról, hogy nem kíván a társulás tagja lenni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a 27/2015.(VI.4.) határozatát, melyben arról döntött, hogy 

csatlakozni kíván a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásához, 

visszavonja. 

A Képviselő-testület nem kíván a társulás tagja lenni. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 

társulást értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont: ASP-szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazás 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy korábban már döntött a testület arról, hogy 

felhatalmazza Bősárkány Nagyközséget az ASP-pályázat benyújtására. Most arról kellene 

dönteni, hogy a polgármestert a testület felhatalmazza az ASP-rendszerhez történő 

csatlakozási szerződés aláírására. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2016.(XII.13.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárral kötendő ASP-rendszerhez 

történő csatlakozási szerződést az önkormányzat nevében aláírja, a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző  

 
 

 
 

 

 

   


