
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-7/2012./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
30

 óra
 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor 

Szabó Gábor 

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

A lakosság részéről: 

 

3 fő érdeklődő 

 

Erdélyi Józsefné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 4 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 napirendet fogadta el. 

 

Napirend: 

 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

3. Telekadóról szóló rendelet pontosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

4. A tájház és a ravatalozó felújítására érkezett ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

5. Nyárbúcsúztató megrendezéséhez támogatás nyújtása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 
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6. Szennyvízberuházással kapcsolatos pályázatírási költségek viselése. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti a rendeletmódosítást. Elmondja, hogy 1.133.000,- Ft-tal emelkedik a 

bevételi és a kiadási oldal is. A bevételi oldal a következőkkel emelkedett: falicitnél a 

tervezetthez képest 56.000,- Ft-tal több lett a bevétel. A közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázaton 263.000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. A mozgáskorlátozottak 

támogatására 42.000,- Ft-ot igényelt le az önkormányzat. Ez a kiadási oldalon is ugyanekkora 

összeggel jelenik meg. A falugondnoki bérkompenzációra 113.000,- Ft-ot kapott az 

önkormányzat. A kiadási oldalon ez személyi juttatásként és járulékként jelenik meg.  Árkok 

értékesítéséből 659.000,- Ft bevétele lett az önkormányzatnak. A kiadási oldalon a közösségi 

színtér előirányzata emelkedett 263.000,- Ft-tal. A falicitből származó bevételből 225.000,- 

Ft-ot ÁFA-befizetésre kellett fordítani. A körzeti megbízotti munka segítésére 26.000,- Ft-ot 

fizetett ki az önkormányzat. A községgazdálkodásnál 38.000,- Ft-ért vásárolt az 

önkormányzat fűkaszát, bozótvágót. A cakóházi és temetői út javítására, felújítására tervezett 

összeget meg kellett emelni 1.294.000,- Ft-tal. A tartalék csökkent 868.000,- Ft-tal. 

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Tárnokréti Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. 

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a beszámolót. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2012.(IX.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja. 
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3. napirendi pont: Telekadóról szóló rendelet pontosítása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Főosztályának jelzése alapján pontosítani kell a telekadóról szóló rendeletet. A rendelet 3. § 

(1) bekezdés a) pontjában szereplő „lakóházas ingatlan” megnevezés nem pontos, ugyanis 

ilyent az ingatlannyilvántartás nem ismer, ezt kell javítani „lakóház, udvar” elnevezésre. A b) 

pontban pedig a „jogerős építési engedéllyel rendelkező építési telke” szövegrész helyett 

„építési telke” szövegrészt kell beépíteni. A mondat második felében pedig „a jogerős építési 

engedély kiadásától számított három évig” szövegrész helyett az „építési engedély jogerőre 

emelkedésétől számított három évig” a helyes megszövegezés.  

 

Erdélyi Józsefné: 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 14/2012.(X.8.) 

önkormányzati rendelete a telekadóról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

4. napirendi pont: A tájház és a ravatalozó felújítására érkezett ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

(Az árajánlatok írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a ravatalozó felújítására 4 ajánlat érkezett. A felújításra az 

önkormányzat 2 millió Ft állami támogatást kap, a többit önrészként kell hozzátenni. Ismerteti 

az ajánlatokat. A legkedvezőbb a BAU-PENTA Bt. ajánlata, mely 1.725.159,- Ft + ÁFA. 

Javasolja, hogy a BAU-PENTA ajánlatát fogadja el a testület.   

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a tájház felújítására 3 ajánlat érkezett. Ismerteti az 

ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlat itt is a BAU-PANTA Bt. ajánlata, mely 5.220.606,- Ft + 

ÁFA, viszont a DANÉP Kft. ajánlata csak nettó 20.000,- Ft-tal több, tehát az is kedvező. A 

felújításra közel 6 millió Ft-ot nyert az önkormányzat pályázaton, ez tartalmazza az egyéb 

költségeket is, mint pl. a pályázatírás költségét. 

 

Takács Zsolt: véleménye szerint ne ugyanaz a cég csinálja mindkét felújítást.  

 

Buga Viktor: véleménye szerint jobb lenne, ha mindkettőt ugyanaz a cég csinálná. 

 

Erdélyi Józsefné: javasolja, hogy mindkét felújítást ugyanaz a cég végezze. Javasolja, hogy a 

tájház felújításával is a BAU-PENTA Bt.-t bízza meg a testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2012.(IX.17.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

ravatalozó felújítási munkáinak elvégzésével megbízza a BAU-PENTA Bt.-t 

(9300 Csorna, Kazinczy u. 21.). A vállalkozói díj összege: 1.725.159,- Ft + 

ÁFA. Az elvégzendő munkákat az árajánlat tartalmazza. 

 

2. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

tájház felújítási munkáinak elvégzésével megbízza a BAU-PENTA Bt.-t (9300 

Csorna, Kazinczy u. 21.). A vállalkozói díj összege: 5.220.606,- Ft + ÁFA. Az 

elvégzendő munkákat az árajánlat tartalmazza 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a vállalkozói 

szerződéseket írja alá. 

 

Felelős: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Határidő: azonnal  

 

5. napirendi pont: Nyárbúcsúztató megrendezéséhez támogatás nyújtása. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy a fiatalok szeretnének egy nyárbúcsúztatót tartani a faluban 

2012. szeptember 22-én. Támogatásként szeretnének az önkormányzattól sátrat és egy kis 

ebédet kérni. Elémondja, hogy a fiatalok sokat segítettek társadalmi munkában füvet nyírni. 

Javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a fiatalokat a sátor felállításával, valamint egy 

ebéddel kb. 50.000,- Ft értékben.  

 

Takács Zsolt: egyetért a javaslattal. 

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2012.(IX.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

fiatalok szervezésében 2012. szeptember 22-én megrendezésre kerülő 

nyárbúcsúztató rendezvényt a következőkkel támogatja: az önkormányzati sátor 

felállításával, valamint max. 50.000,- Ft értékben egy ebéd megfőzésével.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a döntés 

végrehajtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Határidő: azonnal  
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6. napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos pályázatírási költségek viselése. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: a szennyvízpályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség megküldte az értesítést a támogatási igény elutasításáról és tartaléklistára 

helyezésről. A pályázat ugyan szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges 

minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. A 

pályázat tartaléklistára került. A VTK Innosystem Kft.-vel kötött szerződés alapján nettó 

1.200.000,- Ft-ot kellene a cégnek kifizetni a támogatásról szóló döntés hivatalos értesítését 

követően. Mivel a pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban, ezért a cég kéri, 

hogy az összeg 50 %-át fizesse ki most az önkormányzat, hiszen a pályázat szakmailag 

megfelelő volt, a maradék 50 %-ot pedig akkor kellene majd megfizetni, ha a tartaléklistáról 

átkerül a pályázat a támogatottak közé. 

 

Takács Zsolt: véleménye szerint jogos a cég igénye a kifizetésre, hiszen megfelelően 

elvégezték a szerződésben meghatározott munkát.  

 

Erdélyi Józsefné: javasolja a nettó 600.000,- Ft összegű díj kifizetését.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2012.(IX.17.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

VTK Innosystem Kft.-vel a „Tárnokréti település csatornázása és 

szennyvízkezelése érdekében – a „Kistelepülések szennyvízkezelése (NYDOP-

4.1.1/A-11)” c. pályázati konstrukció keretében megvalósíthatósági tanulmány és 

költség-haszon elemzés készítése” című szerződésben meghatározott végszámla 

benyújtását a következők szerint fogadja el.  

A végszámla összegének feléről, azaz 600.000,- Ft + ÁFA összegről szóló számlát 

a VTK Innosystem Kft. jogosult benyújtani 2012. szeptemberében, majd amikor a 

pályázat tartaléklistáról átkertül a támogatottak közé, akkor jogosult benyújtani a 

végszámla második feléről szóló 600.000,- Ft +ÁFA összegű számlát.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a számla beérkezését 

követően gondoskodjon a kifizetésről.  

 

Felelős: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Határidő: azonnal  

 

Erdélyi Józsefné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20
15

 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 Erdélyi Józsefné dr. Molnár Erika 

 alpolgármester jegyző 


