
Tárnokréti Község Képviselő-testülete

3-11/2010./NY.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tárnokréti  Község  Képviselő-testületének  2010.  november  16-án  tartott  nyilvános 
üléséről.

A képviselő-testületi ülés kezdete: 1800 óra

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

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:

Jankovits Ferencné polgármester, 
Buga Viktor, 
Nagy Szilárd,
Takács Zsolt testületi tagok.

Az ülésről távolmaradt: 

Erdélyi Józsefné alpolgármester

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 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. 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

2. Település szennyvízkezelési programjának elkészítésével kapcsolatos határozat 
visszavonása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Zárt ülési napirend:

3. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

4. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
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5. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

6. Hivatalból átmeneti segély megállapítása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Molnár Erika: ismerteti a 2011. évi belső ellenőrzési tervet és a stratégiai tervet. Elmondja, 
hogy  az  önkormányzatoknak  kötelező  feladata  a  belső  ellenőrzésről  gondoskodni.  Ezt  a 
feladatot a kistérségi társulás keretein belül látja el az önkormányzat. Minden évben november 
15-ig kell jóváhagyni a következő évi tervet. 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a terv elfogadását.

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

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 
57/2010.(XI.16.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési tervet, valamint 
a  2011-2015.  évi  stratégiai  ellenőrzési  tervet  az  előterjesztett  tartalommal 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,  hogy a belső ellenőrzési terv szerint 
gondoskodjon a jövő évi belső ellenőrzésről.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2011. december 31.

2. napirendi pont: Település szennyvízkezelési programjának elkészítésével kapcsolatos 
határozat visszavonása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

Jankovits  Ferencné:  Elmondja,  hogy  a  tervező  iroda  még  mindig  nem  küldte  meg  a  kért 
anyagokat.  Javasolja,  hogy  amíg  a  kért  anyagot  a  tervező  nem  küldi  meg,  addig  a 
szennyvízkezelési  program  elkészítésére  ne  adjon  megbízást  a  testület,  pontosabban,  vonja 
vissza  a  49/2010.(IX.13.)  határozatot,  és  a  későbbiekben  döntsön  a  program elkészítéséről. 
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 Képviselő-testületének 
58/2010.(XI.16.) határozata

Tárnokréti Község Képviselő-testülete visszavonja a 49/2010.(IX.13.) határozatát és 
dönt  arról,  hogy  település  szennyvízkezelési  programjának  elkészítéséről  azt 
követően dönt majd, amikor a tervező irodától megkapja az előzetes szakvélemény 
kiegészítését.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  anyagok 
beszerzését követően a szennyvízkezelési program elkészítésének kérdését terjessze 
a testület elé.

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal

Napirend után:

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy összeállt az idősek napi ünnepség programja. Az ünnepség 
2010. november 27-én lesz, melyre minden képviselőt szeretettel vár.

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1810 órakor bezárja. 

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

Kmf.
Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika

polgármester jegyző


