
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-7/2009./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 3-án tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1830 óra

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Jankovits Ferencné polgármester, 
Buga Viktor, 
Erdélyi József,
Molnárné Boros Katalin,
Németh Imre,
Ifj. Takács Béla testületi tagok.

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

Dr. Molnár Erika jegyző

Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő 
jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Elmondja, hogy az ülés összehívása az ügy sürgősségére 
tekintettel telefonon történt. Szavazásra bocsátja a napirendet

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend:

1. Orvosi rendelő felújítása. 
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: Orvosi rendelő felújítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits  Ferencné:  elmondja,  hogy  az  orvosi  rendelő  felújítására  nyert  támogatáshoz,  a 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges egy testületi határozat az önrész vállalásáról. A 
költségvetési  rendeletben  ugyan  szerepel  az  önrész  összege,  de  mindenképpen  kérnek  egy 
határozatot a támogatási szerződés megkötéséhez. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
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Tárnokréti Község Képviselő-testületének
39/2009.(VII.3.) határozata

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  benyújtotta  a  Nyugat-Dunántúli  Operatív 
Program keretében meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi 
járó  beteg  szakellátó  központok  fejlesztése,  alap-,  járóbeteg  szakellátás 
korszerűsítése”  című  pályázatot  NYDOP-5.2.1/A-2008-0020.  számon,  melyen 
támogatást nyert.
A pályázat célja: orvosi rendelő felújítására. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Tárnokréti, Fő utca 5. hrsz. 
A Képviselő-testület a beruházás megvalósítását a következők szerint vállalja:
Megnevezés 2009-ben

(ÁFÁ-val)

Saját forrás 1.942.200,- Ft

Támogatásból igényelt összeg 17.479.800,-Ft

Összesen 19.422.000,- Ft

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) rendeletében biztosítja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés 
aláírására.
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1845 órakor bezárja. 

Kmf.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző


