
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-7/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt:  

Szabó Gábor testületi tag 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási 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. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
   

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. 2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

4. Közútkezelői hatáskör átruházásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  

 

5. A szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  
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6. Csorna térségi társulásból történő kiválásról szóló döntés felülvizsgálata.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Támogató nyilatkozat lébényi rendőrőrs kialakításához.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülési napirend: 

 

8. Hivatalból átmeneti segély megállapítása.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves helyzetéről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti a beszámolót.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: A falicittel kapcsolatban elmondja, hogy vágási 

engedély van, így január végéig lehet vágni. Ugyanakkor most fognak majd új erdőterveket 

küldeni. 3,3 ha területről van szó, ahol rengeteg fa van. Egy gond van, hogy nehéz 

megközelíteni a területet.  

 

Takács Zsolt képviselő: Véleménye szerint meg kellene várni a fagyokat, hogy a szomszédos 

területeket ne tegyék tönkre a fát kitermelők. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2013. évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztett 

tartalommal jóváhagyja.  

 

2. napirendi pont: 2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti a koncepciót. Elmondja, hogy 

Tárnokréti a jövő évben 1 millió Ft-tal több alaptámogatásra számíthat, ami nagyon jó. A 

falugondnoki szolgálatra 440.000,- Ft helyett 600.000,- Ft támogatást kap az önkormányzat. 

A törvényjavaslat alapján, úgy néz ki, hogy valamennyire javulni fog az önkormányzat 

helyzete. A pályázati lehetőségeket jövőre is folyamatosan figyelik majd.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy jövőre jó lenne utakat, járdákat 

javítani. Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját fogadja el. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.  

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetési koncepciót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési 

rendelettervezetet a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: A költségvetési törvény hatálybalépését követő 45. nap. 

 

3. napirendi pont: 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy minden évben el kell fogadni az önkormányzat 

következő évi belső ellenőrzési tervét. Ismerteti a testülettel, hogy a jövő évben milyen 

területeket fognak ellenőrizni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv 

jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső 

ellenőrzési tervet az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv szerint 

gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

4. napirendi pont: Közútkezelői hatáskör átruházásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(A rendelettervezet írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület hatáskörébe került a 

közútkezelői hozzájárulások megadása. Korábban polgármesteri illetve jegyzői hatáskörben 

volt. A legegyszerűbb megoldás lenne, ha a közútkezelői hozzájárulásokat polgármesteri 

hatáskörbe adná a képviselő-testület. Erről egy rendeletet kellene alkotni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelete közútkezelői hatáskör átruházásáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

5. napirendi pont: A szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület döntött arról, hogy támogatást 

vesz igénybe a szociális célú tűzifavásárlásra. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 

kedvezményesen tud tűzifát vásárolni a szociálisan rászorultak részére. 16 m
3
 tűzifát tud az 

önkormányzat kedvezményesen megvásárolni. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak 

rendeletet kell alkotnia arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel lehet a szociális célú 

tűzifajuttatást igénybe venni. A rendelettervezet szerint a Polgármester feladata lesz a 

támogatás felosztása.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.   

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifajuttatásról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

6. napirendi pont: Csorna térségi társulásból történő kiválásról szóló döntés felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása 

megkeresését. Elmondja, hogy Tárnokrétinek kb. 40.000,- Ft tagdíjat kell fizetnie, ami nem 

olyan sok. Jelenleg tárnokréti lakos nem veszi igénybe a társulás által fenntartott intézmények 

szolgáltatásait, de ha valakinek mégis szüksége lenne rá, az csak akkor veheti igénybe, ha 

Tárnokréti tagja a társulásnak.  

 

Takács Zsolt képviselő: Nem javasolja a korábbi döntés (mely arról szólt, hogy Tárnokréti 

kilép a Csorna Térségi Társulásból) visszavonását.  

 

Erdélyi Józsefné alpolgármester: Szintén azt javasolja, hogy Tárnokréti tartsa fenn a korábbi 

döntését. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy Tárnokréti tartsa fenn azt a döntését, 

hogy 2014. január 1-jétől nem kíván részt venni a Csorna Térségi Önkormányzatok 

Társulásában. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásából történő kiválásról szóló döntését 

továbbra is fenntartja, tehát 2014. január 1-jétől nem kíván részt venni a 

Társulásban.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Csorna Város 

Polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester  

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Támogató nyilatkozat lébényi rendőrőrs kialakításához.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti Lébény Város Önkormányzatának megkeresését. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy Tárnokréti nyilatkozatával támogassa 

a lébényi rendőrőrs kialakítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2013.(XI.7.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Lébény 

Nagyközség Önkormányzata azon kezdeményezésével, hogy Lébényben 

rendőrőrsöt hozzanak létre. A Képviselő-testület nyilatkozatával támogatja a 

lébényi rendőrőrs létrehozását.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot 

Lébény Nagyközség Polgármesterének küldje meg.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Lébény Város 

Polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
00

 órakor 

bezárja.  

 

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

készült. 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 

 


