
Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-3/2013./NY.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-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:

Molnárné Boros Katalin polgármester
Erdélyi Józsefné alpolgármester
Buga Viktor
Takács Zsolt testületi tagok

Az ülésről távolmaradt:

Szabó Gábor testületi tag

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző
Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető

A lakosság részéről:

4 fő érdeklődő

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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. Önkormányzati ingatlanok megvásárlására, hasznosítására vonatkozó ajánlatok
megtárgyalása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

2. A 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

4. 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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5. Kóny székhelyű szociális társulásban való részvétel felülvizsgálata. Kistérségi
társulási megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

6. Szúnyoggyérítés megrendelésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

7. Falunapi program és költségvetés megtárgyalása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

8. 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

9. Ravatalozó előtető készíttetése.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

Zárt ülési napirend:

10. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok megvásárlására, hasznosítására vonatkozó
ajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Az ajánlatok írásban mellékelve.)

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy két ajánlat érkezett a Réti-Tours Kft. -
től. Az egyik szerint a tavat szeretnék megvásárolni. Előzetes beszélgetések alapján a testület
arra a megállapításra jutott, hogy nem kívánja az anyaggödröt eladni. Megkéri Jankovits
Ferencet, hogy ismertesse a kérelmét.

Jankovits Ferenc a Réti-Tours Kft. képviseletében: Elmondja, hogy lesz egy pályázati
lehetőség a LEADER-egyesületben. Május 24-ig kell beadni a pályázati projektadatlapokat,
ötleteket. Amennyiben ezt elfogadják, június 3-án lehet pályázni elektronikus úton. A Réti-
Tours Kft. pályázni fog falusi turizmus fejlesztésére, szolgáltatások bővítésére. Az
önkormányzat tulajdonában lévő anyaggödörrel szomszédos területeken szeretnék a terveiket
megvalósítani. A 071/5. hrszú terület részbeni hasznosításáról beszélt már a tulajdonossal.
Szeretnének egy kalandparkot létesíteni. Mivel az anyaggödröt csak ezen a területen keresztül
lehet megközelíteni, felvetődik, hogy a helyzetfelmérésnél esetlegesen utána kérdeznek a tóra
vonatkozó engedélyeknek is. Elmondja, hogy négy területre lehet pályázni, de minimum két
területre kell pályázni, ha valaki pályázni szeretne, 20 millió Ft a felső határ.

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a tó engedélyeztetése milliós költség. Meg lehetne
próbálni együttműködni a Kft.-vel a pályázat benyújtásában, és akkor ez az engedélyezés is
pályázati pénzből megvalósítható lenne.

Buga Viktor képviselő: Elmondja, hogy néhány helybéli csak a saját szórakoztatására szeretne
a tóban horgászni. Javasolja, hogy pályázzon az önkormányzat az engedélyeztetésre.

Jankovits Ferenc a Réti-Tours Kft. képviseletében: Elmondja, hogy minden felhagyott
bányatóra vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyt kell kérni. Nem szeretné, ha ennek
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hiánya miatt az önkormányzatot valamilyen hátrány érné. A pályázattal kapcsolatban
elmondja, hogy minimum két területre kell pályázni, és a pályázatban eszközbeszerzésnek is
kell szerepelnie, így az önkormányzat erre az egy dologra nem tud pályázni. Elmondja, hogy a
cég a pályázat keretében beszerezné a szükséges engedélyeket, és természetesen ingyenesen
biztosítanának horgászati lehetőséget a tárnokréti lakosoknak.

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy korábban azért nem pályáztak a tó
rendbetételére, mivel a környezete nincs önkormányzati tulajdonban. Elmondja, hogy az
engedélyeztetést előbb-utóbb le kell folytatni. A Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint
nagyon sok ilyen bányató van, amikre nincs fennmaradási engedély, hamarosan azonban
ezeket fogják ellenőrizni, és akkor mindenképpen meg kell majd kérni a vízjogi engedélyt.

Ifj. Takács Béla tárnokréti lakos: Véleménye szerint a tónak önkormányzati tulajdonban kell
maradnia, és a későbbiekben, ha lesz esetleg még pályázat, pályázni kell rá.

Takó Balázs tárnokréti lakos: Nem érti, hogy miért kell azonnal engedélyeztetni. Véleménye
szerint az egyesülettel is együtt lehetne működni. Az is lehet, hogy a későbbiekben az
önkormányzatnak majd abból adódik lehetősége, hogy kalandpark van mellette.

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja, hogy az anyaggödröt ne adja el a testület, a
szükséges engedélyek beszerzéséről gondoskodjon az önkormányzat. 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
9/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Tárnokréti 071/6. hrszú anyaggödröt nem kívánja értékesíteni.
A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy a tóra vonatkozó szükséges
engedélyeket beszerzi.  A bányató  a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse,
valamint a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a másik ajánlat a Tárnokréti 083/2.
hrszú ingatlanra vonatkozik, ami valamikor dögkert volt. A 10.000,- Ft vételárat alacsonynak
találja.

Buga Viktor képviselő: 100.000,- Ft-ért javasolja eladni a területet.

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a vagyonkataszterben 30.000,- Ft
értéken szerepel az ingatlan.

Jankovits Ferenc a Réti-Tours Kft. képviseletében: Elmondja, hogy 30.000,- Ft-ot ad a
területért, de a 100.000,- Ft-ot sokallja.
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Erdélyi Józsefné alpolgármester: Nem javasolja a területet értékesíteni.

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja a területet 30.000,- Ft-ért értékesíteni, azzal a
kikötéssel, hogy a vevő köteles a területet körbekeríteni. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Tárnokréti 083/2. hrszú ingatlant a Réti-Tours Kft. (9165 Tárnokréti, Fő u. 12.)
részére a következő feltételekkel értékesíti:

A vevő vállalni  köteles,  hogy az  adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  60
napon belül a területet bekeríti.
A vételár bruttó 30.000,- Ft.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
a határozatban foglaltak szerint kösse meg.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: A 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta.
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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 7/2013.(V.22.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet írásban mellékelve.)

3. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika jegyző: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót minden képviselő-testületi tagnak kiküldték. Amennyiben van kérdés, szívesen
válaszol.
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Kérdés, észrevétel nem volt.

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal
elfogadja.

4. napirendi pont: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika jegyző: ismerteti az előterjesztést.

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a jelentés elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló jelentést az
előterjesztett tartalommal jóváhagyja.

5. napirendi pont: Kóny székhelyű szociális társulásban való részvétel felülvizsgálata.
Kistérségi társulási megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati társulásokat 2013. június 30-ig
felül kell vizsgálni, és a társulási megállapodásokat az új jogszabályokhoz kell igazítani.
Kóny község polgármestere kéri a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot
Fenntartó Társulás tagjait, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a továbbiakban is részt kívánnak-e
venni a társulásban.  Elmondja, hogy a gyermekjóléti feladatok ellátását már régóta a kónyi
társulás keretei között látják el, illetőleg a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést is a
kónyi társulással látják el. Javasolja, hogy ezen szolgáltatásokat a továbbiakban is a kónyi
társulástól vegyék igénybe. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Molnárné Boros Katalin polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot.

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
13/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
továbbra is részt kíván venni a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulásban.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Kóny
Község Polgármesterét értesítse.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a kistérségi társulást is át kell alakítani, illetve meg
kell szüntetni. Az előterjesztett társulási megállapodás szerint a társulás területfejlesztési,
illetve szociális feladatokat látna el. A szociális feladatok közül Tárnokréti egyik feladat
ellátására sem kötelezett, mivel a támogató szolgáltatás nem kötelező feladat, a fogyatékos
személyek nappali ellátása 10000 lakos fölött kötelező feladat, az időskorúak tartós
bentlakásos ellátása pedig 3000 fő fölött kötelező feladat. Véleménye szerint Tárnokrétinek
nem igazán van szüksége erre a társulásra. Az évi tagdíj 200,- Ft /lakos, ez nem nagy összeg,
de véleménye szerint nem feltétlenül kell a társulásban maradni. Amennyiben a testület úgy
dönt, hogy nem vesz részt a társulásban, akkor arra csak 2014. január 1-jétől kerülhet sor,
mivel 6 hónappal előbb be kell jelenteni a kilépést. Lehetőség van azonban a társulás
megszüntetésére is, akár 2013. július 1-jétől, ehhez azonban a társult tagok mindegyikének
döntése szükséges a megszűnésről.

Molnárné Boros Katalin polgármester: Nem javasolja a társulásban történő részvételt.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint Tárnokréti nem kíván részt venni a társulásban.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásában 2013. július 1-jétől nem kíván
részt venni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Csorna
Város Polgármesterét értesítse.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont: Szúnyoggyérítés megrendelésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy több település közös megrendelése esetén lehetőség
van kedvezőbb áron szúnyoggyérítést rendelni. A megrendelést már le kellett adni, Tárnokréti
részére 2 szúnyoggyérítést rendeltek, melynek egyszeri költsége 1.200,- Ft + ÁFA/ha. A
gyérítésre hétvégén vagy jövő hét elején kerül sor. Kéri a megrendelés utólagos jóváhagyását.



7

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a szúnyoggyérítés
megrendelésének jóváhagyását.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
Tárnokréti település belterületén kétszeri szúnyoggyérítést hajt végre 2013-ban, a
szúnyoggyérítés megrendelését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a szúnyoggyérítés költségét, melynek összege alkalmanként
1.200,- Ft + Áfa/ha, 2013. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szúnyoggyérítés
végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont: Falunapi program és költségvetés megtárgyalása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester

Molnárné Boros Katalin polgármester: Tájékoztatja a testületet a tervezett falunapi
programról. Elmondja, hogy az idei évben a falunapot 2013. június 29-én rendezik meg. Ezen
a napon javasolja a tájházat is átadni. Próbált ingyenes, illetve kis költségvetésű programokat
szervezni. Fellépne a Bősárkányi Asszonykórus, a Tulipánt Népzenei Egyesület, egy óvári
táncos csoport, acsalagi néptánccsoport. Az acsalagi csoport 20.000,- Ft-ot kért, plusz
szállítást. Fellépnének a falusi gyerekek is, akiket Angela Zamora tanít latin táncokra.
Bősárkányból Elvira néni gyékényezést tartana, a családgondozók pedig bütyköldét.
Utóbbinál az anyagköltséget kellene biztosítani. A vadásztársaság ígért húst, amit meg is
főznének. Ezen kívül az asszonyok főznének még. Lehetne halászlé is, valamint palacsinta,
lángos. Esetleg még egy operett-műsor is jó lenne. Megkérdezi majd a Németh Fánit, hogy
mennyiért vállalná el. A hangosítást és a bált Abdai Róbert rendezné, ez összesen 80.000,- Ft-
ba kerül. Lenne még egy óriáscsúszda és vízifoci. Ez 115.000,- Ft + útiköltség lenne, de
130.000,- Ft összegben még egy plusz játékot is biztosítanának, és akkor külön útiköltséget
nem kellene fizetni. Lébényből jönne valaki csillámtetoválást készíteni. Sztárvendég Kacor
Feri lenne este 20 órakor, ennek költségét néhány falubeli vállalta. Amennyiben a
képviselőknek van még ötletük, kéri, hogy jelezzék.

8. napirendi pont: 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy Tárnokrétiben 2013-ban nem terveznek
közbeszerzést,  de  akkor  is  el  kell  fogadni  a  közbeszerzési  tervet,  amit  természetesen  év
közben lehet majd módosítani, ha szükséges.

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv 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
16/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. évi közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervnek az önkormányzat
honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont: Ravatalozó előtető készíttetése.
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
(Az ajánlat írásban mellékelve.)

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy kért ajánlatot egy előtető készítésére a
ravatalozó elé. Az egyik ajánlatot Knapp József építési vállalkozó adta bruttó 692.728,- Ft-ról.
A másik ajánlatot Rácz István bősárkányi vállalkozó adta bruttó 400.000,- Ft-ról.
Anyagszükséglet 250.000,- Ft, munkadíj 150.000,- Ft. Ez egy szóbeli ajánlat volt. Nem
gondolta, hogy ilyen sokba kerül, de mindenképpen a kedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni.
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
17/2013.(V.9.) határozata

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
ravatalozó elé egy fa szerkezetű előtetőt építtet. A munkálatok elvégzésével
megbízza Rácz István (9167 Bősárkány, Köztársaság u. 17.) vállalkozót.
A vállalkozói díj bruttó 400.000,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előtető készítésére
vonatkozó megállapodást kösse meg.

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 2020 órakor
bezárja.

A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv
készült.

Kmf.

Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


