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JEGYZŐKÖNYV

Készült Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 25-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében 2016. április 25-én, 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Varga Gábor polgármester,
Baranyai Krisztina képviselő,
Katona József képviselő (19 óra 35 perckor érkezett),
Kreicsné Venesz Dóra képviselő,
Krenács Zoltánné képviselő,
Mecséri Szabolcs alpolgármester (18 óra 14 perckor érkezett),
Móri Ferenc képviselő,
Állandó tanácskozási joggal meghívott:
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző.
Varga Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselő
testületi tagból 5 fő megjelent, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Kijelöli a soros jegyzőkönyv-hitelesítőket Kreicsné Venesz Dóra és Baranyai Krisztina
személyében.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2016. (IV.25.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga
Gábor polgármester javaslatára Kreicsné Venesz Dóra és
Baranyai Krisztina képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
egyhangúan elfogadta.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
A polgármester ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:
1./ Temetői hulladékkezelés
Előadó: Móri Ferenc képviselő
2./ Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
3./ Delbó Máriával történt megállapodás melléklete
Előadó: Varga Gábor polgármester
4./ Lévai Tiborné, Lévai Mónika, Lévai Zsolt belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
5./ Bóka Bernadett, Bóka Zoltán, Bóka Attila belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
6./ Dr. Hoffmann László belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
7./ Madarász Renáta állományba vétele
Előadó: Varga Gábor polgármester
8./ Tényő Világa Egyesület támogatása a turizmusfejlesztés pályázat beadásához
Előadó: Varga Gábor polgármester
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2016. (IV.25.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja a napirendi pontot.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal.

I. Napirend tárgyalása
1./ Temetői hulladékkezelés
Előadó: Móri Ferenc képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mecséri Szabolcs alpolgármester 18 óra 14 perckor megérkezett.
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy a temetői hulladékkezelésével kapcsolatos
előterjesztést a képviselő-testület megismerhette a kiküldötteknek megfelelően.
Ezt ismételten ismerteti élőszóval és megkéri Móri Ferenc képviselőt, hogy beszámolóját
ismertesse a testülettel.
Móri Ferenc képviselő elmondja, hogy Lajtmann Csaba, aki a temetői hulladékkezeléssel
kapcsolatos javaslatát szerette volna a Képviselő-testület elé terjeszteni, rajta kívül álló okok
miatt nem tudott az ülésen részt venni.
Hozzászólás nem volt.
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Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Móri Ferenc képviselő beszámolóját elfogadja.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2./ Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyja Tényő Község Önkormányzatának - 2015. évi - gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót - határozati javaslat melléklete
szerinti tartalommal-.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Tényő
Község
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-
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évi
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és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót - határozati
javaslat melléklete szerinti tartalommal-.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
3./ Delbó Máriával történt megállapodás melléklete
Előadó: Varga Gábor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a megállapodásban szereplőkön kívül arra, hogy
amennyiben Delbó Mária egészségi állapota olyan mértékben megromolna, hogy nem tudja
ellátni magát az önkormányzat ellátásáról vagy megfelelő elhelyezéséről és az érintett halála
esetén a méltó temetésről gondoskodik.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
a megállapodásban szereplőkön kívül arra, hogy amennyiben Delbó
Mária egészségi állapota olyan mértékben megromolna, hogy nem

tudja ellátni magát az önkormányzat ellátásáról vagy megfelelő
elhelyezéséről és az érintett halála esetén a méltó temetésről
gondoskodik.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
4./ Lévai Tiborné, Lévai Mónika, Lévai Zsolt belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Lévai Tiborné, Lévai
Mónika, Lévai Zsolt győri lakosoktól, miszerint kéri a Képviselő-testületet, hogy a tényői
1986., 1987/1., 1987/2. hrsz. számú zártkerti ingatlanok belterületbe vonáshoz az
önkormányzat járuljon hozzá. A kérelmezők a belterületbe vonással járó költségek kifizetését
vállalják.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást
megindítja, és az alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 1986 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű, területnagyság 2061 m²,
Tényő, 1987/1 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű, területnagyság 1435 m²,
Tényő, 1987/2 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű, területnagyság 1350 m².
Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére a fenti célból, továbbá felkéri dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a
belterületbe vonási eljárás megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Hozzászólás nem volt.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

50/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról,
hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást megindítja, és az
alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 1986 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű,
területnagyság 2061 m²,
Tényő, 1987/1 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű,
területnagyság 1435 m²,
Tényő, 1987/2 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű,
területnagyság 1350 m².
Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére a fenti célból, továbbá felkéri
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a belterületbe vonási eljárás
megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
5./ Bóka Bernadett, Bóka Zoltán, Bóka Attila belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Bóka Bernadett, Bóka
Zoltán, Bóka Attila győri lakosoktól, miszerint kéri a Képviselő-testületet, hogy a tényői
046/24. hrsz. számú külterületi ingatlan belterületbe vonáshoz az önkormányzat járuljon
hozzá. A kérelmezők a belterületbe vonással járó költségek kifizetését vállalják.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást
megindítja, és az alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 046/024. hrsz.-ú külterületi erdő megnevezésű, területnagyság 2.9111 m²,
Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.

A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére a fenti célból, továbbá felkéri dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a
belterületbe vonási eljárás megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról,
hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást megindítja, és az
alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 046/024. hrsz.-ú külterületi erdő megnevezésű, területnagyság
2.9111 m²,
Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére a fenti célból, továbbá felkéri
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a belterületbe vonási eljárás
megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
6./ Dr. Hoffmann László belterületbe vonási kérelme
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Dr. Hoffmann László
tényői lakostól, miszerint kéri a Képviselő-testületet, hogy a tényői 02/47. hrsz. számú
külterületi ingatlan belterületbe vonáshoz az önkormányzat járuljon hozzá. A kérelmezők a
belterületbe vonással járó költségek kifizetését vállalják.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást
megindítja, és az alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 02/47. hrsz.-ú külterületi rét megnevezésű, területnagyság 1.6313 m²,

Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére a fenti célból, továbbá felkéri dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a
belterületbe vonási eljárás megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról,
hogy az alábbi ingatlanra belterületbe vonási eljárást megindítja, és az
alábbi ingatlant belterületbe kívánja vonni:
Tényő, 02/47. hrsz.-ú külterületi rét megnevezésű, területnagyság
1.6313 m²,
Az eljárás megindítására belterületbe vonás céljából kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére a fenti célból, továbbá felkéri
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyzőt, hogy a belterületbe vonási eljárás
megindítását kezdeményezze, a kérelmező költségviselése mellett.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
7./ Madarász Renáta állományba vétele
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy Madarász Renáta jelenleg a közmunka
programba vesz részt az önkormányzatnál, viszont szeretné alkalmazni, mert szükség van egy
temetőgondnokra, úgy gondolja ez mellett a szálláshely és a tájház takarítását is elvállalná.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.
Hozzászólás nem volt.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy Tényő Község Önkormányzata alkalmazza

Madarász Renátát (szül.: Győr, 1983.04.26. an.: Farkas Margit) 9111 Tényő, Győri u. 37.
szám alatti lakost 2016. május 1-jétől 1 év határozott munkaidőre a 2012. évi I. törvény
szerint.
Havi illetménye bruttó 111.000,- forint, azaz száztizenegyezer forint plusz járulékokkal,
valamint a három hónap próbaidő letelte után havi 8.000,- forint, azaz nyolcezer forint
Erzsébet utalvány illeti meg.
Ezen költségvetési kiadásokat Tényő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési
rendeletében megállapított általános tartalék terhére számolják el.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról,
hogy Tényő Község Önkormányzata alkalmazza Madarász Renátát
(szül.: Győr, 1983.04.26. an.: Farkas Margit) 9111 Tényő, Győri u. 37.
szám alatti lakost 2016. május 1-jétől 1 év határozott munkaidőre a
2012. évi I. törvény szerint.
Havi illetménye bruttó 111.000,- forint, azaz száztizenegyezer forint
plusz járulékokkal, valamint a három hónap próbaidő letelte után
havi 8.000,- forint, azaz nyolcezer forint Erzsébet utalvány illeti meg.
Ezen költségvetési kiadásokat Tényő Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetési rendeletében megállapított általános tartalék
terhére számolják el.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8./ Tényő Világa Egyesület támogatása a turizmusfejlesztés pályázat beadásához
Előadó: Varga Gábor polgármester
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-1.2.1-15-Társadalmi és környezeti
szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés

pályázathoz

a

szükséges

megalapozó

dokumentáció és költséghaszon elemzés elkészíttetésére, a Tényő Világa Egyesület számára.

Egyben megelőlegezi az előkészítéshez szükséges maximum 500.000,- forintot, azaz ötszázezer
forintot Tényő Község Önkormányzat tartalék keretének terhére.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2016. (IV.25.) számú határozat
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a TOP-1.2.1-15-Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés pályázathoz a szükséges megalapozó
dokumentáció és költséghaszon elemzés elkészíttetésére, a Tényő
Világa Egyesület számára. Egyben megelőlegezi az előkészítéshez
szükséges maximum 500.000,- forintot, azaz ötszázezer forintot Tényő
Község Önkormányzat tartalék keretének terhére.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a zárt ülést 19 óra 30
perckor bezárta.
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