Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-4/2012./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 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
Nagy Szilárd
Az ülésről távolmaradt:
Buga Viktor
Takács Zsolt testületi tagok
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő
jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend
elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról.
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Laffer Krisztiánné családgondozók
3. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
5. Egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Erdélyi József falugondnok
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falugondnok nem tudott eljönni az ülésre, de
amennyiben kérdés van, továbbítja neki.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012.(V.31.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki
Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett
tartalommal elfogadja.
2. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról
Előterjesztő: Berczeli Zsanett és Laffer Krisztiánné családgondozók
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a családgondozók nem tudtak az ülésen megjelenni.
Szerencsére nincs sok probléma a faluban. HA bármi gond van, lehet szólni a
családgondozóknak, nincs kifogás a munkájuk ellen. Szavazásra bocsátja a Családsegítő
Szolgálat működéséről szóló beszámolót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló
beszámolót.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.(V.31.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok 2011. évi munkájáról szóló beszámolókat az
előterjesztett tartalommal elfogadja.
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3. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012.(V.31.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr - Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót
minden képviselő-testületi tagnak kiküldték. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(V.31.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.
5. napirendi pont: Egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
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törvény (továbbiakban: Szabstv.). A korábbi szabálysértési törvény alapján önkormányzati
rendelet is megállapíthatott szabálysértést, azonban az új törvény alapján erre már csak
törvényben, kormányrendeletben van lehetőség. A Szabstv. 254.§ (2) bekezdésében kötelezi
az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig helyezzék hatályon kívül az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Mindezek alapján javasolja a
rendelettervezet jóváhagyását. Elmondja, hogy az új önkormányzati törvény kimondja, hogy:
a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott,
közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás
elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság,
illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az
önkormányzat saját bevételét képezi. Ugyanezen jogszabály 143.§ (4) bekezdésének e) pontja
felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a
közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályait. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mely
magatartásokat lehetne e körben szankcionálni.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.)
önkormányzati rendelete egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.
(A rendelet írásban mellékelve.)
Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az önkormányzat támogatást nyert az apák napi
rendezvény lebonyolítására, mely 2012. június 30-án kerülne megrendezésre. A támogatásról
szóló határozatot még nem kapta meg, de azt tudja, hogy nem a teljes igényelt összeget
nyerték el a pályázaton, mert pl. az óriáscsúszdára tervezett költséget is lehúzták, ezen kívül
az ételköltséget is csökkentették. 1.600.000,- Ft körüli összeget nyert a falu a pályázaton.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1930 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

