
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3-7/2014 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 

tartott nyilvános alakuló üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Gecsei Péter 

Kónya Edina 

Takács Katalin 

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirendet és a napirend módosítását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az ülés napirendjét a következők 

szerint hagyja jóvá: 

 

Napirend: 

 

1. A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése. 

Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Alpolgármester választása, eskütétele 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

7. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program kidolgozására. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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8. Nyilatkozat a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

pályázatához 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése. 

Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: felkéri Győrik Lászlónét a Helyi Választási Bizottság 

Elnökét, hogy a választások eredményét ismertesse. 

 

Győrik Lászlóné: ismerteti a választások eredményét. 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: felkéri a képviselőket, hogy az esküt tegyék le. 

 

Dr. Horváth Rita előmondása alapján a képviselők leteszik az esküt. Az eskü letételére 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 28. § (2) bekezdése alapján. (Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: felkéri a polgármestert, hogy az előmondás alapján az esküt tegye le. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester leteszi az esküt. Az eskü letételére az Mötv. 63. §-ában 

foglalt szabályoknak megfelelően került sor. 

 

3. napirendi pont: Alpolgármester választása, eskütétele. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: maradva az eddigi hagyományoknál, 

alpolgármesternek javasolja a legtöbb szavazatot kapott képviselőt, Kónya Edinát.  

 

Kónya Edina: Bejelenti személyes érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: felkéri a jegyzőt, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le. 

 

A titkos szavazás lebonyolítása után a jegyző ismerteti a szavazás eredményét. 

(A szavazási jegyzőkönyv írásban mellékelve.) 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kónya Edina 

képviselőt Tárnokréti Község Alpolgármesterének megválasztja. 
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Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket 

értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin: felkéri az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.  

 

Dr. Horváth Rita előmondása alapján Kónya Edina az esküt leteszi. (Az aláírt esküokmány a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: elmondja, hogy a korábbi a szabályoktól eltérően, az Mötv. 71. § (4) 

a) pontja értelmében a polgármester tiszteletdíjának összegével kapcsolatban megszűnt a 

Képviselő-testület mérlegelése lehetősége. A törvény hivatkozott rendelkezése szerint, 500 

lakos alatti településen a társadalmi megbízatású polgármester 74.788,- Ft összegű 

tiszteletdíjra, valamint 11.218,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. Kéri, hogy a testület ezen 

összegek megállapításáról hozzon döntést. 

 

Kónya Edina alpolgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnárné Boros 

Katalin társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től 

74.800,- Ft/hó összegben, költségtérítését 11.200,- Ft/ hó összegben állapítja meg.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: elmondja, hogy a korábbi a szabályoktól eltérően, az Mötv. 80. § (2) 

bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-

testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben 

állapítja meg, melynek egészéről, vagy egy részéről az alpolgármester a Képviselő-testülethez 

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében az 

alpolgármester a tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű költségtérítésre jogosult. A 

képviselők számára a Képviselő-testület rendeletben állapíthat meg tiszteletdíjat, melynek 

összegére vonatkozóan az Mötv. egyetlen korlátot tartalmaz, az összeg nem veszélyeztetheti 

az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 
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Takács Zsolt képviselő: Az alpolgármester számára a maximális összegű tiszteletdíj 

megállapítását javasolja. 

 

A képviselők egyetértenek az alpolgármesteri tiszteletdíj összegében. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: elmondja, hogy a képviselők nem kaptak korábban 

tiszteletdíjat. Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e tiszteletdíjat felvenni. 

 

Takács Zsolt: nem kíván képviselői tiszteletdíjat felvenni. 

 

Takács Katalin: szintén nem kíván tiszteletdíjat felvenni.  

 

A képviselők egyetértenek abban, hogy nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjára 

vonatkozó határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

32/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kónya Edina 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21-től 67.300,- 

Ft/hó összegben, költségtérítését 10.100,- Ft/ hó összegben állapítja meg.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjának 

mellőzésére vonatkozó javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

33/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati képviselők számára nem állapít meg tiszteletdíjat, így az e 

tárgyban történő rendeletalkotást mellőzi. 

 

6. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy 

állandó bizottságot hoz létre a testület, a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző 

Bizottságot, melynek elnökét, és tagjait meg kell választani. Mivel a polgármester és az 

alpolgármester nem lehet bizottság tagja, így javasolja a másik három képviselőt a bizottságba 

megválasztani. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Takács Katalint a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének, Gecsei Péter és Takács Zsolt képviselőket 

pedig a bizottság tagjainak. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

34/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének Takács Katalin képviselőt, 

tagjainak Gecsei Péter és Takács Zsolt képviselőket megválasztja. 

 

Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket 

értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Horváth Rita: elmondja, hogy csak a bizottságok nem képviselő tagjainak kellene esküt 

tenni. Mivel a bizottság minden tagja képviselő, így nem kell esküt tenniük. 

 

7. napirendi pont: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program 

kidolgozására. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: elmondja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 

hónapon belül köteles felülvizsgálni a szervezeti és működési szabályzatát, valamint 

elkészíteni a gazdasági programot.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja az SZMSZ felülvizsgálatával, a gazdasági 

program előkészítésével a jegyzőt megbízni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

35/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Horváth 

Rita jegyzőt, hogy az Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, a 

gazdasági program előkészítését végezze el, és a szükséges előterjesztéseket 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: 2015. április 21. 

 

8. napirendi pont: Nyilatkozat a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás pályázatához. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A Társulás pályázaton történő 

részvételéhez szükséges a határozati javaslat elfogadása. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

36/2014.(X.21.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a 

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 pályázata üzemeltetési koncepció alátámasztásához 

nyújtott és a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési koncepciót 

ismerik.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
30

 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület a tárgyalást zárt ülés keretében folytatta tovább. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


