Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-3/2012./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartott
nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 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
Takács Zsolt (a 6. napirendi ponttól) testületi tagok
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető
A lakosság részéről:
4 fő érdeklődő
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi 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. A 2011. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
3. 2012. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. 2012. évi vízdíjak csökkentése, vízdíjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
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5. A telekadóról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása, a
rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
6. Szenyvízkezeléssel kapcsolatos lakossági beadvány megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
7. Döntés pályázat benyújtásáról a „Kistelepülések szennyvízkezelése” NyugatDunántúli Operatív Program keretében, szennyvízkezelési program jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
8. Ingatlanok házszámának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
9. Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt található pajta megvásárlásáról szóló 3/2012.(III.22.)
határozat visszavonása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
10. Étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása, rendeleti
szabályozás hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: A 2011. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy eredményes évet zárt a
település. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
2. napirendi pont: 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a jelentés elfogadását.
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
10/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló jelentést az
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
3. napirendi pont: 2012. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2012. január 1-jei hatállyal módosított 57. § (1) bekezdése szerint a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési
önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ismerteti a Rekultív Kft. levelét. Mindezek alapján
javasolja, hogy a testület úgy fogadja el a 2012. évi díjakat, hogy 2012. április 30-ig a tavalyi
díjakat határozza meg, 2012. május 1-jétől pedig az emelt díjakat. Végül is, amit nyer a
lakosság, az az, hogy a díjemelés nem januártól, hanem csak májustól valósul meg.
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 5/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről,
szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 16/1996.(XI.27.) rendelet
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
4. napirendi pont: 2012. évi vízdíjak csökkentése, vízdíjakról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti a Pannon-Víz Zrt. levelét. Elmondja, hogy egy december végén
alkotott törvény alapján a 2012. évi vízdíjak maximum 4,2 %-kal lehetnek magasabbak, mint
a 2011. évi díjak. Ennek megfelelően a Pannon-Víz Zrt. elküldte az általa alkalmazott díjakat.
Javasolja a 2012. évi vízdíjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését,
mivel a víziközmű-szolgáltatás díjat 2012-től miniszteri rendelet fogja meghatározni, és nem
az önkormányzatok.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj
megállapításáról szóló 11/2011.(XII.13.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről. (A rendelet írásban mellékelve.)
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5. napirendi pont: A telekadóról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel
megtárgyalása, a rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti a törvényességi felhívást. Javasolja, hogy a felhívásnak
megfelelően alkosson a testület egy új rendeletet a telekadóról.
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 7/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete a telekadóról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
Takács Zsolt képviselő 1915 órakor megérkezik.
6. napirendi pont: Szenyvízkezeléssel kapcsolatos lakossági beadvány megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(A lakossági megkeresés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: a lakossági beadvánnyal kapcsolatban a következőket szeretné
elmondani. Elmondja, hogy a testület a szennyvízkezelési témát alaposan körüljárta, és
megfelelő körültekintéssel járt el, amikor úgy döntött, hogy a csatornázás a legjobb megoldás
a településen. A 2010-ben elkészíttetett szennyvízkezelési program készítését megelőző
szakvélemény alátámasztotta, hogy a településen magas a talajvízszint. Akkor javaslatként
elhangzott, hogy csatornázás helyett esetlegesen más módszert alkalmazzon a település.
Elmondja, hogy nagyjából 3 féle megoldás létezik, egyik a csatornázás, másik az egyedi
szennyvíztisztító, harmadik a szennyvízkezelési kisberendezés gyűjtőcsatorna nélkül. Az
előzetes szakvélemény megállapította, hogy a településen több mint 20 helyen zárt
szennyvíztárolót kellene építeni, tehát nem lehetett volna egységes rendszert kiépíteni.
Elmondja, hogy az NYDOP-4.1.1/A-11. jelű „Kistelepülések szennyvízkezelése” című
pályázat keretében az egyedi tisztítómezővel ellátott oldómedencés rendszer kiépítése nem
támogatott, mivel az EU nem kívánja támogatni az olyan megoldásokat, melyek szakmailag
megkérdőjelezhetőek és nem szabályozhatóak. Ebben a rendszerben ugyanis, ha túl sok víz
folyik át a rendszeren, akkor félő hogy tisztítás nélkül jut ki a természetbe, ha túl kevés a
szennyvíz, akkor sokáig pang a víz, és elhalnak a baktériumok. Ezen kívül a programszerű
telepítés során bűzképződés halmozottan jelentkezik. A pályázati kiírás szerint tehát ez a
rendszer nem támogatható. Elmondja, hogy egy településen, Apácatornán megvalósították ezt
a rendszert a vörösiszap-károsodás miatt, de egyébként nem adnak ki ilyen rendszerre
engedélyt. A másik rendszer a kisberendezésekkel történő szennyvízkezelés, melynek során
egy szivattyú vagy villanymotor juttatja be a levegőt, ez is házilag telepíthető, és egy
szűrőmezőre vezetik el a tisztított szennyvizet. Ilyen rendszer kiépítésére 5 települése kapott
engedélyt, melyből 1 készült el 100 %-ban, és 4 településen 80 %-os szinten áll a
megvalósítás. Ennek a rendszernek a bekerülési költsége magasabb, mint a Tárnokrétiben
tervezett csatornaépítésnek. Az üzemeltetése is bonyolultabb, olyan szakcéget kell
alkalmazni, mi Magyarországon még nincs. Ezek a rendszerek még most vannak
kialakulóban, lehet, hogy jól működnek, de még nincs róluk tapasztalat. Ennél a rendszernél a
havi áramköltség 1.800-2.500,- Ft, ehhez jön még a szakcég költsége. Ezen kívül heti egy
alkalommal a tulajdonos köteles beengedni a szakembert, ami gondot okoz. Ezt a rendszert ott
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javasolják a szennyvízkezelés megoldására, ahol a szennyvízcsatornázás gazdaságosan nem
működtethető. A testület a járt utat próbálja járni, ezért a csatornázás mellett tette le a voksát.
Ezért a lakossági megkeresés célja az volt, hogy megkérdezzék alakosságot, hogy kíván-e
csatlakozni a csatornázáshoz, és nem választási lehetőséget kínált a testület a különböző
szennyvízkezelési módok között. Ez azt jelenti, hogy vagy csatornázás vagy semmi. A
beadvány 1. pontjára válaszolva elmondja, hogy a pályázat benyújtásának feltétele a
szennyvízkezelési program elkészítése. Ezt a tervező készíti el, és semmi joga
megkérdőjelezni a szakszerűségét. A program egyébként elkészült, amit egy szakmai
bizottság is megvizsgált és semmi kifogást nem emelt, sőt kiemelték a tárnokréti programot.
A többi településnél, melyek szintén pályáznak, még előírtak több dolgot is. A
szennyvíztelepet is tetszetősnek találták, ami egy 24 m2 nagyságú kis telep, és úgy néz ki,
hogy 4 aknafedlap látszik csak. A beadvány 2. pontjával kapcsolatban annyit tud elmondani,
hogy értelemszerűen nem állította le a testület a program elkészítését, hiszen ez a pályázat
része, e nélkül a pályázatot nem lehet benyújtani. A 3. pontra reagálva elmondja, hogy a
szennyvízkezelési program és megvalósíthatósági tanulmány is felkerül a honlapra, ott
megtekinthető lesz. A 4. pontra reagálva elmondja, hogy a döntés felelősségének átruházása a
lakosságra okafogyottá vált, hiszen a döntés nem arról szól, hogy válasszuk ki milyen
szennyvízkezelés legyen a településen. A település magas vízállású, kizárólag a csatornázásra
adnak ki engedély, így a testület a csatornázás mellett döntött. A lakosságnak csak azt kellett
eldöntenie, hogy a csatornázáshoz csatlakozik-e. Ismerteti a szennyvízkezelési program 18.
oldalán a II/1. pontot, mely szerint „A közszolgáltatásba vont egyedi kisberendezések egy
vagy 2-4 család szennyvízének megtisztítására alkalmasak. E terméktípus számos változata
beszerezhető Magyarországon, viszont programszerű megvalósításra még nem volt példa.”
Előzetes számítások szerint lakóingatlanonként 200.000,- Ft önrésszel számoltak, a végleges
számítások szerint azonban ez az összeg 140.000,- Ft-ra csökken. Létezik azonban az EUÖnerő Alap pályázat, amivel ezen összeg 50 %-át lehet elneyrni, így lehetséges, hogy
lakóingatlanonként csak 70.000,- Ft-ot kell befizetni. Lakástakarékpénztári szerződés esetén a
befizetendő összeg kb. 50.000,- Ft, a többit az állam hozzáteszi. Ennél olcsóbban nagy
valószínűséggel nem lehet megvalósítani a szennyvízkezelést. A pályázat egyébként elkészült,
a holnapi napon adják be. A víziközmű társulat megalakulását előkészítő szervező bizottság 7
fős, a bizottság tagjai gyűjtik össze a szándéknyilatkozatokat, amennyiben 75 % aláírja,
megalakulhat a víziközmű társulat. Elmondja, hogy már össze is gyűlt a 75 % aláírás, így
nincs akadálya a társulat megalakulásának.
Ifj. Takács Béla szeretne szót kérni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a szó megadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal megadta a szót Ifj. Takács Bélának.
Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy az előző testület hozott egy döntést, amit az új testület
visszavont. Elmondja, hogy arra az önkormányzat által kiadott körlevélre született a
beadvány, melyben hibásan tájékoztatták a lakosságot. Elmondja, hogy nem azt kifogásolják,
hogy csatorna vagy egyedi rendszer legyen, hanem azt, hogy csak csatornázás lehet. Ez pedig
nem igaz. Az előző testület utolsó információja az volt, hogy olyan rendszert lehet építeni,
ami nem gravitációs. Véleménye szerint először hitelesen kellene tájékoztatni a lakosságot,
hogy milyen verziók lehetnek, és csak utána kellene dönteni. A választások után jelentek meg
a helyi újságban olyanok, hogy feleslegesen fizetett ki pénzt az önkormányzat a
szennyvízkezelési programot előkészítő szakvéleményre. A polgármester többször
kijelentette, hogy felesleges elkészíteni a programot, a lakosságot is erről tájékoztatták, most
meg kiderül, hogy a pályázathoz be kell nyújtani. Ilyen téves információk miatt készítették el
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a beadványt. Tudomása szerint az EU támogatja az oldómedencés szennyvízkezelést.
Apácatornán nem a vörösiszap-károsodás miatt építették ki ezt a rendszert, hanem mert volt rá
EU-s pályázat. Az előző testület sose mondta, hogy mindenképpen egyedi biológiai rendszer
legyen, csak a szennyvízkezelési program elkészítéséről döntött.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az előzetes szakvélemény szerint a falu 20 %-ában az
oldómedencés rendszer nem alkalmazható, hanem zárt tárolókat kellene építeni. A magas
vízállás miatt nem lehet a szikkasztást elvégezni, illetve csak úgy, ha dombokat építenek a
kertekbe. Elmondja, hogy az előzetes szakvélemény bebizonyította, hogy az oldómedencés
rendszer nem alkalmazható a településen, ezért akkor felesleges volt továbblépni. Mivel a
pályázat része a szennyvízkezelési program, ezért az önkormányzat a pályázat benyújtásakor
készíttette el a programot, mert ebben az esetben a költsége a pályázatban elszámolható. A
költségek alakulásával kapcsolatban elmondja, hogy előzetes számítások alapján annyit tudtak
mondani, hogy maximum 200.000,- Ft lesz az egy ingatlanra eső önrész. Miután elkészültek a
végleges számítások, kiderült, hogy ez 140.000,- Ft-ra csökken. Ezzel nem lett becsapva, sem
félrevezetve a lakosság.
Sokorai Gyula szeretne szót kérni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a szó megadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag megadta a szót Sokorai Gyulának.
Sokorai Gyula: úgy látja, hogy ami itt folyik, az már nem a csatornázásról szól. Véleménye
szerint ezekre a támadásokra Tárnokrétiben senki nem kiváncsi. Kéri, hogy legyen ennek
vége. Ez már nem a lakosságról szól, nem a faluról szól. A lakosság megválasztotta ezt a
testületet. A képviselők nyilvánvalóan nem akarnak rosszat a falunak. Véleménye szerint a
tájékoztatás is megfelelő. Hallhatta mindenki, hogy a véleményező tanács is úgy nyilatkozott,
hogy a leggazdaságosabban megépíthető és üzemeltethető megoldást választotta a település.
Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a csatornarendszer milyen lenne.
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy vegyes rendszert terveztek, a házaktól gravitációs
rendszer vinné a szennyvizet, e mellett átemelők lennének. A kisnyomású rendszer
egyszerűbb lenne, viszont az üzemeltetése bonyolultabb, és magasabb az üzemeltetési költség.
Javasolja, hogy a testület fogadja el az általa elmondottakat, mint választ a lakossági
beadványra.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárnokréti település
szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével kapcsolatban érkezett lakossági
beadványt megtárgyalta, a beadványra a polgármester által elmondottakat válaszul
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a „Kistelepülések szennyvízkezelése”
Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében, szennyvízkezelési program
jóváhagyása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy 3 döntést kellene hozni. Először is jóvá kellene hagyni a
szennyvízkezelési programot, amit mindenkinek e-mail-ben küldött ki. Másodszor dönteni
kellene a pályázat benyújtásáról. Harmadszor pedig arról kellene dönteni, hogy az
esélyegyenlőség biztosítása körében az önkormányzat vállalja, hogy a szükséges
földmunkákat az idős egyedülállóknál közmunka keretében biztosítja.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a szennyvízkezelési program jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
Tárnokréti község Települési Szennyvízkezelési Programját az előterjesztett
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy elfogadja a Területi
Vízgazdálkodási Tanács támogató nyilatkozatát, azzal, hogy a tanács esetleges
észrevételei a települési szennyvízkezelési programban átvezetésre kerülnek.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
NYDOP-4.1.1/A-11. - Kistelepülések szennyvízkezelése című pályázati felhívás
keretében pályázatot nyújt be Tárnokréti szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítésére.
1. A
projekt
címe:
Tárnokréti
település
szennyvízelvezetése
és
szennyvízkezelése.
2. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Tárnokréti település.
3. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 143/6 hrsz., 143/5
hrsz.,49/1 hrsz., 49/2 hrsz., 146 hrsz., 179 hrsz., 202 hrsz., 156 hrsz. 143/6
hrsz., 03 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: NyDOP-4.1.1/A-11.
5. A projekt összes költsége: 158.476.024 Ft.
6. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 158.476.024
Ft.
7. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege
és forrásai: 15.847.602 Ft.
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Tárnokréti Község Önkormányzata a saját erő finanszírozását az alábbi három
forrásból kívánja finanszírozni:
- Átmeneti banki hitel, visszafizetés lakossági érdekeltségi
hozzájárulásból.
- Önkormányzati forrásból.
- EU Önerő Alapból.
8. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt
összege: 142.628.422 Ft
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész
összegét a költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2012. május 2.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint idős, egyedülálló
lakosoknál az önkormányzat közmunkásokkal elvégezteti a bekötéseket.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
NYDOP-4.1.1/A-11. - Kistelepülések szennyvízkezelése című pályázat keretében
megvalósuló beruházás során az idős, egyedülálló lakosok házi bekötésénél a
földmunkákat közmunkásokkal elvégezteti.
8. napirendi pont: Ingatlanok házszámának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy két ingatlan házszáma azonos a településen. A Fő u. 110.
szám alatt Kovács László János és Kovács László Jánosné laknak. A tavalyi évben Takó
Balázs a 143/7. hrszú ingatlanon építkezett, és az ingatlan házszáma a használatbavételi
engedély szerint Fő u. 110. Mivel két ingatlannak nem lehet azonos a házszáma, javasolja,
hogy a testület állapítsa meg a 143/7. hrszú ingatlan házszámát.
Jankovits Ferencné: javasolja, hogy Fő u. 108/B. legyen az újabb ingatlan házszáma, a régi
maradjon értelemszerűen a 110. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Tárnokréti 143/7. hrszú ingatlan házszáma helyesen 108/B.
A Képviselő-testület megkeresi a Földhivatalt, hogy a fenti helyrajzi számú
ingatlan tulajdoni lapján tüntesse fel a helyes házszámot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlan
tulajdonosát értesítse, valamint a földhivatalnál kezdeményezze a helyes házszám
feltüntetését.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt található pajta megvásárlásáról szóló
3/2012.(III.22.) határozat visszavonása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a testület előző ülésén döntött arról, hogy a Tárnokréti,
Fő u. 59. sz. alatti pajtát megvásárolná. Sajnos közben kiderült, hogy az ingatlant a rendezési
terv alapján nem lehetne megosztani, mert a fennmaradó telek nagyon kicsi maradna, ezen
kívül az eljárási költség egyébként is olyan magas lenne, hogy javasolja a határozat
visszavonását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
3/2012.(III.22.) határozatát visszavonja, mivel a Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt
található pajtát nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a
tulajdonosokat értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása, rendeleti
szabályozás hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az új jogalkotási törvény alapján társulás esetén a társulás
székhelye szerinti önkormányzat alkot rendeletet a térítési díjakról. Mindezek alapján
javasolja hatályon kívül helyezni az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjainak
szabályozását. A Kóny székhelyű társulás jelzése alapján a térítési díjak 2012. május 1-jétől a
következők: étkeztetés esetén bruttó 500,- Ft/adag. Eddig 450,- Ft/adag volt. Házi
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segítségnyújtás díja pedig 300,- Ft/óra lesz az eddigi 250,- Ft/óra helyett. Javasolja a díjakat
jóváhagyni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IV.27.)
önkormányzati rendelete a szociális valamint gyermekjóléti ellátások térítési
díjainak mértékéről szóló 6/2010.(III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a testület jóváhagyja az
étkeztetés és házi segítségnyújtás díjait, és hozzájárul ahhoz, hogy Kóny Község
Önkormányzata alkosson rendeletet a díjakról.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012.(IV.26.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés
és házi segítségnyújtás térítési díjait a következők szerint hagyja jóvá.
Étkeztetés térítési díja: bruttó 500,- Ft/adag. Házi segítségnyújtás térítési díja:
bruttó 300,- Ft/óra.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kóny Község Önkormányzatának,
mint a házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatokat ellátó társulás székhelyének a
képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozza a térítési díjakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Kóny
Község Polgármesterét értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a tájház felújítására benyújtott pályázaton 5.900.000,- Ft
támogatást nyert az önkormányzat. Rendezvénysátorra a közalapítvány pályázott, és az a
pályázat is sikeres volt, 977.000,- Ft-ot nyert a közalapítvány. Az apák napi rendezvényre
benyújtott pályázatot még nem bírálták el. A ravatalozóra most nyújtja be az önkormányzat a
támogatási igényt. Az út a temetőben elkészült és a nyílászárók cseréje is megvalósult.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2015 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

