
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-9/2012./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
00

 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 

Szabó Gábor 

Takács Zsolt testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt:  

 

Buga Viktor testületi tag 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

A lakosság részéről: 

 

1 fő érdeklődő 

 

Erdélyi Józsefné: 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. Megbízólevél átadása Molnárné Boros Katalin részére, a polgármester eskütétele. 

Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Tiszteletdíj, költségátalány és hivatali munkarend megállapítása a polgármester 

részére. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

3. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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4. Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Döntés falicitről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Megbízólevél átadása Molnárné Boros Katalin részére, a polgármester 

eskütétele. 

Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Erdélyi Józsefné: felkéri Győrik Lászlónét a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a 

megbízólevelet a polgármesternek adja át. 

 

Győrik Lászlóné: elmondja, hogy a 2012. október 7-i időközi polgármester-választáson 

Molnárné Boros Katalint választották meg polgármesternek. 78 szavazatot adtak le, ebből egy 

érvénytelen volt, és 77 szavazatot kapott a jelölt. Gratulál az új polgármesternek. Átadja a 

megbízólevelet. Majd felkéri a polgármestert, hogy az esküt tegye le. 

 

Győrik Lászlóné előmondása alapján Molnárné Boros Katalin polgármester leteszi az esküt. 

Az eskü letételére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 63. §-ában foglaltaknak megfelelően került sor. (Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

2. napirendi pont: Tiszteletdíj, költségátalány és hivatali munkarend megállapítása a 

polgármester részére. 

Előterjesztő: Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 1000 lakos alatti településen a polgármester tiszteletdíját a 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint 96.625,- és 173.925,- Ft között kell, 

hogy meghatározza a testület, úgy, hogy az nem lehet kevesebb a korábbi polgármesteri 

tiszteletdíjnál. Az előző polgármester tiszteletdíja 150.000,- Ft volt. 

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a polgármester tiszteletdíját 

150.000,- Ft-ban határozza meg a testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, mely szerint a 

polgármester tiszteletdíja havi 150.000,- Ft. 

 

Dr. Molnár Erika: ismerteti a polgármester költségátalány megállapításának lehetőségét. A 

költségátalány összege a tiszteletdíj 20-30%-a lehet. Javasolja, hogy a tiszteletdíj 30%-ának 

megfelelő összeg, azaz 45.000,- Ft legyen a polgármester költségátalánya. A korábbi 

polgármester költségátalánya is ennyi volt.  

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot, mely szerint a 

polgármester költségátalány havi 45.000,- Ft. 
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Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jogszabály szerint a képviselő-testületnek kell 

megállapítani a polgármester munkarendjét is. Javasolja, hogy a csütörtök és péntek délelőtt 

8-10 órát határozza meg a testület. 

 

Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

35/2012.(X.25.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnárné Boros 

Katalin társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2012. október 7-től 

150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület a polgármester részére tiszteletdíja 30%-ának megfelelő 

összegű, azaz 45.000,- Ft/hó költségátalányt állapít meg. 

3. A Képviselő-testület a polgármester munkarendjét 2012. október 7-től a 

következők szerint határozza meg 

Molnárné Boros Katalin hivatali munkarendje: csütörtök, péntek 8
00

-10
00

 óráig. 

 

Utasítja a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet 

értesítse, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős:  Erdélyi Józsefné alpolgármester 

dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy lemond a részére megállapított tiszteletdíjról. (A lemondás 

írásban mellékelve.)  

 

Molnárné Boros Katalin: javasolja, hogy a testület hagyja jóvá az alpolgármester döntését.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

36/2012.(X.25.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 2012. október 7-től lemondott a tiszteletdíjáról, 

és dönt arról, hogy a továbbiakban az alpolgármester részére nem állapít meg 

tiszteletdíjat. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjának 

megválasztása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy állandó 

bizottságot hoz létre a testület, a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot. A 

jogszabály ezt az egy bizottságot teszi kötelezővé. Mivel a bizottság egyik tagja Nagy Szilárd 

lemondott a képviselői tisztségéről, helyére új tagot kell választani. Mivel a polgármester és 

az alpolgármester nem lehet bizottság tagja, így javasolja Szabó Gábort a bizottságba 

megválasztani. Megkérdezi a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve a nyilvános üléshez 

hozzájárul-e. 

 

Szabó Gábor: a jelölést elfogadta, és hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához. 

 

Molnárné Boros Katalin: 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  

37/2012.(X.25.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjának Szabó Gábor képviselőt 

megválasztja. 

 

4. napirendi pont: Döntés pályázatok benyújtásáról. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Pannónia Kincse LEADER Egyesülethez 2 témában nyújtott be projektötletet, a horgásztó 

és szabadidőpark kialakítására és a templomtér rendezésére. Elmondja, hogy két pályázat 

benyújtására van most lehetőség, egyik a vidéki örökség megőrzése, melyen a templom 

környezetére lehetne pályázni, a másik pedig a falufejlesztés, melyen a tóra lehetne pályázni. 

A pályázatoknál önrészként az ÁFÁ-t kellene fizetni. 

 

Szabó Gábor: elmondja, hogy csak a tó van önkormányzati tulajdonban, a környezete már 

nem.  

 

Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy az önkormányzat korábban szerette volna megvásárolni a tó 

körüli területeket, de a tulajdonosok nem adták el. Véleménye szerint a tóra vonatkozó 

elképzelés halva született ötlet.   

 

Takács Zsolt: szintén nem javasolja a tóra benyújtani a pályázatot. 

 

Győrik Lászlóné: javasolja a testületnek a játszótér melletti terület rendbetételét. 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az a terület egy osztrák hölgy tulajdonában van. Meg 

lehetne próbálni megvásárolni.  
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Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a templom melletti tér 

kialakítására pályázzon az önkormányzat, és erre vonatkozóan kössön megállapodást az 

egyházközséggel.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a tó rendbetételére 

nem nyújt be pályázatot az önkormányzat.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat meg 

kívánja vásárolni a játszótér melletti ingatlant. Egyelőre árat ne határozzon meg a testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

38/2012.(X.25.) határozata 

 

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

templom körüli tér rendezésére pályázatot nyújt. Mivel a terület az 

egyházközség tulajdonában van, a testület megállapodást kíván kötni az 

egyházközséggel a pályázat benyújtására vonatkozóan.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyházközséggel 

tárgyaljon a pályázat benyújtásáról és a megállapodást kösse meg, valamint a 

pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2012. november 15. 

 

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

tó rendbetételére nem nyújt be pályázatot.  

 

3. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja 

vásárolni a Tárnokréti, Fő u. 69. (hrsz: 2.) szám alatti ingatlant. A vételár 

megállapítására a tulajdonossal történő egyeztetést követően kerül sor.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vásárlási szándékát 

a tulajdonos felé jelezze.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Döntés falicitről. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin: elmondja, hogy az önkormányzat rendelkezik egy erdőterv 

határozattal, mely szerint lehetősége van a Lébény 62 A erdőrészletben fakitermelésre. 



6 

 

Elmondja, hogy Németh Ottóval konzultált az ügyben, hogy érdemesebb lenne-e egy 

vállalkozónak kiadni a gyérítés elvégzését, vagy esetleg meghirdetni a falicitet. Németh Ottó 

azt az információt adta, hogy mivel az összes fát nem lehet kivágni, hanem csak ritkítani, 

falicit esetén nagyon oda kell figyelni, hogy milyen fákat vágnak ki, mert csak a megjelölt 

fákat lehet kivágni. Ezért javasolta korábban, hogy egy vállalkozónak adja ki az 

önkormányzat a feladatot. Véleménye szerint – mivel a falicitnek nincs akadálya – meg 

kellene hirdetni a falicitet, és a fakivágásokat ellenőrizni. Elmondja, hogy a jelenlegi határozat 

december 30-ig érvényes, de lehet kérni a meghosszabbítást, és akkor február végéig 

lehetőség van a fakivágásokra.  

 

Takács Zsolt: elmondja, hogy a korábbi falicitek során az volt a probléma, hogy sok helybeli 

nem jutott fához. Véleménye szerint első körben csak helyieknek hirdesse meg az 

önkormányzat a falicitet.  

 

Szabó Gábor: egyetért a javaslattal, helyieknek hirdessék meg a falicitet.  

 

Molnárné Boros Katalin: javasolja, hogy az önkormányzat hirdessen falicitet a helybelieknek.  

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  

39/2012.(X.25.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falicitet szervez a 

XVIII-G-001/1177-2/2012. számú erdőterv határozat alapján a Lébény 469. hrszú 

ingatlanon.   

A faliciten kizárólag Tárnokréti településen lakóhellyel rendelkezők vehetnek 

részt. Az árverésen az a személy vehet részt, aki 5.000.- Ft-ot – legkésőbb az 

árverés megkezdése előtt – kaucióként letétbe helyez. 

A megvásárolt fát a vevő a számla kiegyenlítését követően vághatja ki és 

szállíthatja el.  

  

A Képviselő-testület a falicit megszervezésével és lebonyolításával megbízza a 

polgármestert. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2012. február 28. 

 

Molnárné Boros Katalin: elmondja, hogy az idősek napi ünnepség december 1-jén lesz. Helyi 

fiatalokkal tervez egy műsort, valamint a Tulipánt Népzenei Együttes lép fel.   

 

Szabó Gábor: javasolja, hogy a rokkantnyugdíjasokat is hívják meg.  

 

Molnárné Boros Katalin: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
45

 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 

 


