
Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3/2012./NY.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 27-én
tartott nyilvános üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1830 óra

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

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Jankovits Ferencné polgármester
Erdélyi Józsefné alpolgármester
Buga Viktor
Nagy Szilárd testületi tagok

Az ülésről távolmaradt:

Takács Zsolt testületi tag

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő
jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend
módosítását, és a módosított napirend elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

4. Döntés falicit tartásáról, földterület értékesítéséről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(A rendelettervezet írásban mellékelve.)

Varga Attiláné: ismerteti a rendeletmódosítást.

Jankovits Ferencné: 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 1/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

2. napirendi pont: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Jankovits Ferencné: ismerteti a tervezetet. Elmondja, hogy a ravatalozó felújítására már évek
óta várják a pályázatot. Sajnos pályázati támogatás hiányában is meg kell csináltatni néhány
dolgot. Szükség lenne tetőcserére, nyílászárók cseréjére, külső, belső vakolásra. Elmondja,
hogy már kért ajánlatokat a munkákra, és még további ajánlatokat szeretne kérni.

Varga Attiláné: elmondja, hogy elmaradott településeknek írnak ki pályázatot, várhatóan
február végéig. Sajnos még konkrétumokat nem lehet tudni, de elképzelhető, hogy a
ravatalozóra is lehetne pályázni. Érdemes lenne megvárni a pályázati kiírást.

Jankovits Ferencné: 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 2/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(A rendelettervezet írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az országgyűlés megalkotta a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényt, mely alapján az önkormányzat február végéig rendeletben köteles
megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, melyeket kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Ismerteti a törvényt. Javasolja, hogy
csaak a törvény alapján kötelezően kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó
vagyonelemeket jelölje meg az önkormányzat a rendeletében.
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Jankovits Ferencné: javasolja még, hogy a 010/5. hrszú árkot, mely a vagyonrendelet szerint
forgalomképtelen, nyilvánítsa az önkormányzat forgalomképessé. Szavazásra bocsátja a
rendelettervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet módosíts az önkormányzat
vagyonrendeletét, a tekintetben, hogy a forgalomképtelen vagyon köréből kerüljön ki a 010/5.
hrszú árok.

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

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyon meghatározásáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

4. napirendi pont: Döntés falicit tartásáról, földterület értékesítéséről.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a képviselőkkel megbeszélt falicit lebonyolítása
szerencsésen megtörtént 2012. február 18-án. A faértékesítésből kb. 1 millió Ft bevétel
származott. Kéri a testületet, hogy a falicit lebonyolítását hagyja jóvá.

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy arról volt szó, hogy elsősorban falubeliek vehetnek fát.

Jankovits Ferencné: véleménye szerint jó döntés volt, hogy enm csak falubeliek licitálhattak,
mert akkor nem tudtak volna ennyi fát eladni. Egyébként a feltételeket előzetesen a
képviselőkkel megbeszélte.

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy sajnos rendszeresen a rétjeiken keresztül vitték ki a fát azok,
akik megvásárolták, ezzel tönkretették a rétet, és kárt okoztak nekik.

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a terv elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012.(II.27.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 18-án
Tárnokrétiben lebonyolított falicitet utólagosan jóváhagyja.

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy kapott egy ajánlatot a Tárnokréti 010/5. hrszú árok
megvásárlására. A terület két szomszédjával beszélt az árok eladásáról. Németh Gyula
409.165,- Ft-ot ajánlott a területért. A másik lehetséges vevő Erdélyi József.

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy szerették volna megvásárolni ezt az árkot, de 400.000,- Ft-
ot nem kívánnak érte kifizetni. Ezen az áron nyugodtan vásárolja meg a Németh Gyula.

Buga Viktor: javasolja Németh Gyula ajánlatát elfogadni és a részére értékesíteni az árkot,
amennyiben Erdélyi Józsefék nem tartanak rá igényt ugyanezen az áron.

Erdélyi Józsefné: nem kívánják megvásárolni az árkot.
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Jankovits Ferencné: javasolja elfogadni Németh Gyula ajánlatát és 409.165,- Ft vételár
ellenében értékesíteni a Tárnokréti 010/5. hrszú árkot. 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
2/2012.(II.27.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Tárnokréti külterület, 010/5 hrszú 1477 m2 nagyságú árkot Németh Gyula 9111
Tényő Hollómajor 18. szám alatti lakos részére értékesíti.

A vételárat a testület bruttó 409.165,- Ft-ban határozza meg.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
kösse meg.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a Herceg-csatornában található vágásérett fák kivágása
csak utántelepítéssel lehetséges. Ehez ütemtervet kell készíteni, amit már megrendelet. Ezen a
területen csak hivatásos favágóval lehet kitermeltetni a fát. Mihelyt meglesz az ütemterv, ki
lehet termelni a fát. Elmondja, hogy közmeghallgatáson vetődött fel a lehetősége, hogy a
rekultivált szeméttelepet be lehetne fásítani. Elmondja, hogy a közösségi házban a színpadon
található szőnyeg a tornaeszközöktől elszennyeződött, sajnos nem lehet rendesen kitakarítani.
Elmondja, hogy kedvezményes áron vásárolt egy sportpadlót, nem önkormányzati pénzből,
hanem saját pénzén. Elmondja, hogy folyamatban van egy új honlap készítése. Elmondja,
hogy a kónyi családsegítő és gyermekjóléti társulás ülésén hangzott el, hogy az étkeztetés
vonatkozásában Tárnokrétinek 110.000,- Ft tartozása van, amit nem igazán tud elfogadni.
Elmondja, hogy a tavalyi évben 800.000,- Ft pluszot hoztak ki, úgyhogy szeretné, ha a
társulás megmagyarázná. Elmondja, hogy az idei évtől a családsegítő szolgálathoz is hozzá
kell járulni, korábbi években ez ingyenes volt. Ennek összege lakosonként 128,- Ft/év.

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1930 órakor bezárja.

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


