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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-2/2017. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 03-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 

Gecsei Péter 

Takács Zsolt képviselők 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Takács Katalin képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Horváth Rita 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. Szavazásra 

bocsátja a meghívóban kiküldött 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  

4/2017.(III.3.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. A 

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

3. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 
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5. Ellátási szerződés megkötése Bágyogszovát Község Önkormányzatával 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. A Bősárkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az írásos előterjesztés részletesen 

tartalmazza a 2017. évre tervezett bevételek és kiadásokat. Felkéri a pénzügyi csoportvezetőt, 

hogy szóban egészítse ki az előterjesztést. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Elmondja, hogy a tavalyi évről 2016. évről 8.000.000,- 

Ft összegű pénzmaradványt hoztak át. Javasolja, hogy takarékos gazdálkodás mellett költsön is 

az önkormányzat tekintettel arra, hogy azok egy részét felhasználási kötelezettséggel kapták. A 

fejlesztési célok az előterjesztésben feltüntetésre kerültek. Amennyiben további javaslat lesz, 

úgy azt év közben is be lehet majd építeni a költségvetésbe.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a költségvetésbe beépített fejlesztési 

elképzeléseken felül célszerű lenne új temetőkerítést építeni. 

 

Takács Zsolt képviselő Javasolja, hogy amennyiben erre lesz majd pályázati lehetőség, úgy 

próbálják meg ilyen forrásból biztosítani a kerítés költségét. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető Elmondja, hogy jelenleg nincs tudomása olyan 

pályázatról, ami ilyen jellegű beruházást támogatna, de az önkormányzat saját forrásból is 

finanszírozni tudná a kerítés költségét. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a tavalyi évben már nem került sor a 

ravatalozóban kialakításra kerülő illemhely megépítésére, azonban a munka előreláthatólag a 

tavaszi időszakban megkezdődhet. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

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 1/2017. (III. 6.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendelet megalkotása 

törvényben meghatározott kötelezettség. A rendeletben feltüntetett körzeti beosztásokban 

változás nem következik be. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 
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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 2/2017. (III. 6.) 

önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

3. napirendi pont 

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a rendelet megalkotás szintén jogszabályban előírt 

kötelezettség. A rendelet meghatározza a településrendezési eszközök módosításához, az 

arculati kézikönyv megalkotásához, valamint településképi rendelet megalkotásához, 

módosításához kapcsolódó véleményezési, egyeztetési szakasz lefolytatásának rendjét. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

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 3/2017. (III. 6.) 

önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati 

kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

4. napirendi pont 

Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2017. januártól magasabb 

összegben került megállapításra a polgármesterek részére fizetendő tiszteletdíj, továbbá 

módosult az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés. Mindkét összegről döntést szükséges hozni a képviselő-testületnek. A 

polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének pontos összegét meghatározza a törvény, 

ennek megállapítását tartalmazza a javaslat. Az alpolgármester esetében a korábbi rendelkezés 

akként módosult, hogy a tiszteletdíj megállapításához előírt minimumot törölték, így a 

továbbiakban a polgármester tiszteletdíjának 90 %-áig terjedő összegben lehet megállapítani 

azt. A javaslat a korábbiakban folyósított tiszteletdíj összegével megegyezik, azonban 

lehetőség van az összeg módosítására is, amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy 

ez szükséges. 

 

Gecsei Péter képviselő Elmondja, hogy szerinte túl magas az alpolgármester számára 

megállapított tiszteletdíj, mivel annak idején arra hivatkozva került meghatározásra ez az 

összeg, hogy erről az alpolgármester lemond, nem tart rá igényt. A képviselők sem vesznek fel 

tiszteletdíjat, holott ők is tesznek a faluért. Nem vitatja, az alpolgármester által végzett munkát, 
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azonban úgy ítéli meg, hogy az összeg ehhez viszonyítva túl magas. Említi azt is, hogy az 

alpolgármester jelenleg már más munkahelyen dolgozik, más jellegű elfoglaltsággal 

rendelkezik, mint amikor a korábbi tiszteletdíja megállapításra került. Szerinte ezt is 

figyelembe kellene venni. 

 

Kónya Edina alpolgármester Közli, hogy nem kíván hozzászólni a témához. Elfogadja a 

testület döntését. A megállapított tiszteletdíjat továbbra is fel kívánja majd venni. 

 

Takács Zsolt képviselő Elmondja, hogy a képviselők és az alpolgármesterek már több ciklus 

óta mindig lemondtak a tiszteletdíjukról. Mivel a polgármester esetleges lemondása, halála 

esetén az alpolgármester helyettesíti őt (amire már volt példa a falu életében), ezért úgy 

gondolja, célszerű magasabb összeget megállapítani számára, hiszen ha ilyen helyzet adódik, 

helyt kell állnia. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Abban az esetben javasolja az alpolgármester 

tiszteletdíjának a korábbi összegben történő megállapítását, ha az alpolgármester több részt 

vállal az önkormányzati teendőkből, ténylegesen helyettesíti őt üléseken, rendezvényeken, 

amennyiben azokon ő nem tud részt venni. 

 

Kónya Edina alpolgármester Ezeket vállalni tudja. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a polgármester tiszteletdíjára 

vonatkozó határozati javaslatot. 

 

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  

5/2017.(III. 3.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. §-a alapján a 

társadalmi megbízatású Molnárné Boros Katalin polgármester illetményét a törvényben 

meghatározottak szerint 2017. január 01. napjától kezdődően havi bruttó 149.600,- Ft 

összegben, költségtérítését  22.400,- Ft összegben állapítja meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjára 

vonatkozó határozati javaslatot. 

 

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  

6/2017.(III. 3.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (2) 

bekezdése alapján a társadalmi megbízatású Kónya Edina alpolgármester tiszteletdíját 

2017. január 01. napjától kezdődően havi bruttó 67.300,- Ft összegben, költségtérítését  

10.100,- Ft összegben állapítja meg. 
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Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Ellátási szerződés megkötése Bágyogszovát Község Önkormányzatával 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy célszerűnek 

tartja, ha az önkormányzat megköti a szerződést, mivel így lehetőség van arra, hogy a település 

lakosai a Bágyogszováti Idősek Otthonába ellátottként bekerüljenek. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a szerződés lényegében egy keretmegállapodás. Az 

esetleges ellátottak után az önkormányzat által fizetendő díj mindig a konkrét esetben, az adott 

ellátott vonatkozásában megállapított térítési díj figyelembevételével kerül meghatározásra, 

külön megállapodás útján. 

 

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  

7/2017.(III.3.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szerződést 

kíván kötni az előterjesztett tartalommal Bágyogszovát Község Önkormányzatával a 

tartós bentlakásos intézményi ellátás biztosítására a Bágyogszováti Idősek Otthona, 

mint ellátást végző útján. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
25

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  

 


