
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-2/2012./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én 

tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 19
00

 óra 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Jankovits Ferencné polgármester  

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor 

Nagy Szilárd testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt:  

Takács Zsolt testületi tag 

 

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. Elmondja, hogy az ülés összehívása telefonon történt, 

mivel van egy olyan ügy, melyben sürgősen dönteni kellene. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. 

 

Napirend: 

 

1. Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt található pajta megvásárlásának lehetősége. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

2. 010/11. éss 010/13. hrszú árkok értékesítése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

3. Faértékesítés a Herceg-csatornában. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

4. Pályázat benyújtása a ravatalozó felújítására, cakóházi és temetői út felújítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

5. Társadalmi munka szervezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

6. Víziközmű társulat szervezése, szervező bizottság megalakítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

7. 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt található pajta megvásárlásának lehetősége. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy Kovács éva kereste meg azzal, hogy a Tárnokréti, Fő u. 

59. sz. alatti pajtát megvásárolná-e az önkormányzat. Sürgősen dönteni kellene róla, mert, ha 

az önkormányzat nem kívánja megvásárolni, akkor már a hétvégén szeretnék elbontani. 

Területtel együtt 200.000,- Ft a vételár. Elmondja, hogy megnéze a pajtát, a szerkezete, a 

faanyag jó állapotban van, a tetőben kell egy-két faelemet lecserélni. A tetőt viszont teljes 

egészében újra kell nádazni. A nád nem olcsó, de nem kellene rá hagyományos nád, 

megfelelne a paplannád is, ami valamennyivel olcsóbb megoldást jelentene. A pajta 

rendbetétele így is belekerülne 1-1,5 millió Ft-ba. A 200.000,- Ft vételeár nem nagy összeg, 

inkább a felújítás a nagy költség. Kérdés, hogy ezt vállalja-e az önkormányzat. Elmondja, 

hogy ez egy érték lenne a faluban, angyon jó helyen van, a játszótér mögött, szemben a 

tájházzal. Felújítani nem azonnal kellene. Egyelőre arról kellene dönteni, hogy megvegyék-e.  

 

Nagy Szilárd: véleménye szerint jó ötlet, tényleg jó helyen van. 

 

Buga Viktor: szintén jó ötletnek tartja. A faértékesítésből befolyt pénzből meg is lenne a 

vételár.  

 

Nagy Szilárd: véleménye szerint a pajtát fel lehetne újítani abból a pénzből, amit a 

közalapítvány kapott Sokorai Istvántól Amennyiben az nem elég, kiegészíthetné az 

önkormányzat.  

 

Jankovits Ferencné: javasolja, hogy 200.000,- Ft vételáron vásárolja meg a pajtát 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  

3/2012.(III.22.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

Tárnokréti, Fő u. 59. szám alatt található pajtát 200.000,- Ft vételáron 

megvásárolja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést 

kösse meg.  

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2012. április 30.  

 

2. napirendi pont: 010/11. éss 010/13. hrszú árkok értékesítése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy Németh Ottó fia, Németh Zsolt ajánlatot tett a Tárnokréti 

010/13. és 010/11. hrszú árkok megvásárlására. Németh Ottó felmérte, hogy mennyi fa 

található a területen. Ez alapján a faliciten alkalmazott árak figyelembevételével kiszámítva 

összesen 210.000,- Ft értékű fa található a két területen. A vagyonnyilvántartásban 350.000,- 

Ft a két terület értéke, de sajnos sok fát kivágtak itt illegálisan. Javasolja a vételárat a két érték 

között meghatározni. 250.000,- Ft-ban javasolja a vételárat meghatározni. A kisebbik árok 
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1113 m
2
, ez legyen 120.000,- Ft, a nagyobbik 1431 m

2
, ez pedig 130.000,- Ft. A két terület 

összesen kb. a fele annak a területnek, amit az előző ülésen értékesített a testület. 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  

4/2012.(III.22.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Tárnokréti külterület, 010/11 hrszú 1431 m
2
 nagyságú árkot, valamint a 010/13 

hrszú 1113 m
2
 nagyságú árkot forgalomképessé nyilvánítja és Németh Zsolt 9165 

Rábcakapi, Kossuth u. 1. szám alatti lakos részére értékesíti. 

A testület 010/11 hrszú árok vételárát buttó 130.000,- Ft-ban határozza meg, a  

010/13 hrszú árok vételárát buttó 120.000,- Ft-ban határozza meg. Összesen a 

vételár összege: bruttó 250.000,- Ft. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést 

kösse meg. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

3. napirendi pont: Faértékesítés a Herceg-csatornában. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a Herceg-csatornát a földmérők kimérték. Rengeteg fa 

található a területen, ez nagy értéket képvisel. Megjött az engedély a gyérítésre. Az engedély 

alapján 130 m
3
 fát lehet kitermelni 2012. december 31-ig. Elmondja, hogy itt nem lehet a fát 

licitán értékesíteni, hanem az egészet lehet egy favágónak eladni. 6.000,- Ft/m
3
 árral számolva 

kb. 1.000.000,- Ft bevétele lehet ebből az önkormányzatnak. Itt a területet nem, csak a fát 

értékesítené az önkormányzat. 

 

Dr. Molnár Erika: javasolja, hogy hirdesse meg az önkormányzat, kérjen több ajánlatot.  

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a testület meghirdet 

eladásra 130 m
3
 fát a Herceg-csatornában.   

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2012.(III.22.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre 

meghirdeti 130 m
3
 fa kitermelését a tulajdonában lévő Lébény külterület, 0469. 

hrszú területen. 

A fakitermelés az Önkormányzat nevére szóló engedélyben foglaltak szerint, 

2012. december 31-ig lehetséges. 

A képviselő-testület az ajánlatokat 2012. május 15-ig várja.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetés 

megjelentetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Pályázat benyújtása a ravatalozó felújítására, cakóházi és temetői út 

felújítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy jöttek már ajánlatok a ravatalozó felújítására, illetve a 

temetői és cakóházi út felújítására. A cakóházi útra 1,5 millió Ft-ot különített el a testület a 

költségvetésben. 1,8 millió Ft-ra jött árajánlat, de igyekszik lealkudni még belőle. A 

gréderezést pl. megcsinálhatná az önkormányzat, így annak költségével csökkenne az összeg. 

A temetői út lapozására 1,3 millió Ft-os ajánlat érkezett. Erre 1 millió Ft-ot tervezett be a 

testület a költségvetésbe. Ebből is lehet azonban még lefaragni, mert a lap ára, ami az 

ajánlatban szerepel 3.000,- Ft/m
2
, ennél azonban van olcsóbb is. Javasolja, hogy az utakat az 

önkormányzat saját költségvetése terhére csináltassa meg, maximum a költségvetésbe 

betervezett áron és a kivitelezésre kérjen ajánlatotkat. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy megjelent a pályázati kiírás, amit már vártak. A 

ravatalozó felújítására lehetne ennek keretében támogatási igényt benyújtani. A ravatalozó 

nyílászáróinak cseréjére kapott ajánlat szerint 2.170.000,- Ft-ba kerülne a csere. Véleménye 

szerint még ebből is lehetne lefaragni. Tárnokréti maximálisan 2 millió Ft-ra pályázhat. 

Javasolja a pályázat benyújtását a ravatalozó felújítására.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2012.(III.22.) határozata 

 

1. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

cakóházi és temetői utakat felújítja. A Képviselő-testület árajánlatokat kér a 

kivitelezésre, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvezőbb ajánlatot 

adó céggel kössön megállapodást az utak felújítására. 

A Képviselő-testület a vállalkozói díjat a temetői út vonatkozásában maximálisan 

1.000.000,- Ft-ban, a cakóházi út vonatkozásában maximálisan 1.500.000,- Ft-ban 

határozza meg.  

Felelős: Jankovits Ferencné 

Határidő: azonnal  

2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM 

rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a ravatalozó felújítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

határidőben gondoskodjon. 

Felelős: Jankovits Ferencné 

Határidő: 2012. május 2.  
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5. napirendi pont: Társadalmi munka szervezése. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a közalapítvány 5000 db facsemetét vásárolt a rekultivált 

hulladéklerakó helyére. Véleménye szerint a jövő hét végére lehetne társadalmi munkát 

szervezni a facsemeték elültetésére. Javasolja a társadalmi munka megszervezését és kéri a 

képviselőket, hogy személyesen is keressék meg az embereket, annak érdekében, hogy minél 

többen vegyenek részt a munkában. Javasolja, hogy a munkában résztvevőket vendégelje meg 

az önkormányzat egy gulyással, vagy pörkölttel. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2012.(III.22.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2012. 

március 31-ére társadalmi munkát szervez a rekultivált hulladéklerakó területén 

facsemeték elültetésére.   

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a munkában résztvevőket megvendégeli egy 

tál étellel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalmi munka 

megszervezését és lebonyolítását felügyelje. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné 

Határidő: azonnal  

 

6. napirendi pont: Víziközmű társulat szervezése, szervező bizottság megalakítása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az árajánlat írásban mellékelve.) 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy Takács Béla aláírásokat gyűjt a faluban a csatornázás 

ellen. Igazából addig nem szeretne ezzel foglalkozni, amíg az aláírt levelek be nem érkeznek a 

hivatalba, de néhány dolgot azért szeretne ezzel kapcsolatban elmondani. Takács Béla állítása 

szerint a levélben, melyeket a szennyvízcsatornázással kapcsolatban küldött ki a faluba, 

félretájékoztatta az embereket. Véleménye szerint azonban Tárnokrétiben tényleg a 

csatornázás az egyedüli járható út. A pályázati kiírás szerint a tisztítómedencével ellátott 

oldómedencés létesítményre nincs pályázati forrás. Ezt a szennyvízkezelési megoldást azért 

nem támogatják, mert szakmailag megkérdőjelezhető, mivel ha sok víz fogy, akkor félő hogy 

tisztítás nélkül jut ki a természetbe, ha túl kevés a szennyvíz, akkor sokáig pang a víz, és 

elhalnak a baktériumok. Takács Béla levelében említett Apácatornán 215.000,- Ft-ba került a 

rendszer kiépítése ingatlanonként. Tárnokrétiben a csatornázás 200.000,- Ft-ba kerülne 

ingatlanonként, tehát nem többszöröse az apácatornai költségeknek. Elmondja, hogy az 

egyedi szennyvízkezelő kisberendezéseket támogatja a pályázat, viszont ehhez elektromos 

áram kell, melynek költsége havi 1500-2500,- Ft. Ezen kívül iszapot kell szivattyúzni évente, 

valamint hetente egyszer ellenőrzik a rendszert. Ezen rendszer kiépítése 133.000 és 194.000,-  

Ft között mozog, ami nem sokkal kevesebb, mint a tárnokréti csatornázás. Ezek a rendszerek 

azonban még csak most kezdenek Magyarországon üzemelni, még nem tudjuk, hogy fognak 

működni. Elmondja, hogy meg kellene alakítani a víziközmű társulatot. Ehhez meg kellene 

alakítani egy 7 fős szervező bizottságot, ami előkészíti a társulat megalakítását. Egyébként a 

Víziközmű Társulat megszervezésére a TE-NO-ÁR Kft. adott ajánlatot. Ismerteti az ajánlatot, 

mely szerint a szervező munka díja bruttó 299.000,- Ft. Javasolja a szervezéssel a céget 

megbízni. Ez a cég bonyolította a lakás-takarékpénztári szerződések megkötését is. A 
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Szervező Bizottságba pedig javasolja, hogy az 5 képviselő-testületi tag vegyen részt. Ezen 

kívül kellene 2 hatósági személy. Egyrészt Tatai Sándorra gondolt, másrészt pedig Szabó 

Miklósra. A bizottság feladata lesz majd, hogy felkeresse a lakosságot, begyűjtse a 

szándéknyilatkozatokat (arról, hogy milyen módon kívánja a rá eső részt megfizetni), 

meghatalmazásokat. A víziközmű társulat alakuló ülésén ugyanis nem kell mindenkinek részt 

venni, hanem meghatalmazhat egy-egy szervező bizottsági tagot is, aki képviseli az ülésen. 1 

embernek maximum 100 meghatalmazása lehet. Sokan megkötötték a lakás-takarékpénztári 

szerződéseket. Volt aki úgy nyilatkozott, hogy egy összegben kívánja befizetni a pénz. El 

kellene dönteni, hogy ezeken kívül lehessen-e még más módon, pl. részletekben fizetni. 

Elmondja, hogy ha a víziközmű társulat megalakul, amihez 75%-os részvétel kell, akkor a 

maradék 25% is kötelezően tag lesz. Ez annyit jelent, hogy a 115 ingatlanból 86-nak kell igent 

mondania, és akkor a maradéknak is kötelezően csatlakoznia kell. Van még lehetőség lakás-

takarékpénztári szerződést is kötni, de most már csak 6 évre a 8 helyett. Elmondja, hogy 

megjelent az EU Önerő alap pályázat is. Erre is pályázik az önkormányzat, és ha nyer, akkor 

az önerő 50 %-át ez a pályázat biztosítja majd. Így a lakosságnak még kevesebbet kell 

fizetnie. Véleménye szerint ennél jobb lehetőség nincs, és azon lesz, hogy erről mindenkit 

meggyőzzön.  

 

Buga Viktor: elmondja, hogy utánanézett a lehetőségeknek és véleménye szerint is a 

csatornázás lenne a legjobb megoldás. Az oldómedencés berendezés karbantartása nagyon 

költséges, a kert nem lenne egyenletes, szivattyúra is szükség lenne. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a szervező feladatok 

ellátásával a testület bízza meg a TE-NO-ÁR Kft.-t. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a kétféle fizetési mód jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Erdélyi Józsefné megválasztását a bizottságba. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

Erdélyi Józsefné nem vesz részt a szavazásban. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Buga Viktor megválasztását a bizottságba. Szavazásra bocsátja 

a javaslatot. 

 

Buga Viktor nem vesz részt a szavazásban. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Nagy Szilárd megválasztását a bizottságba. Szavazásra bocsátja 

a javaslatot. 

 

Nagy Szilárd nem vesz részt a szavazásban. 
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Takács Zsolt megválasztását a bizottságba. Szavazásra bocsátja 

a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Erdélyi Józsefné: javasolja Jankovits Ferencné megválasztását a bizottságba. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné nem vesz részt a szavazásban. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Szőllősi István megválasztását a bizottságba. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: javasolja Szabó Miklós megválasztását a bizottságba. Szavazásra 

bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Jankovits Ferencné: elmondja, hogy korábban már szó volt arról, hogy a tervezői feladatokat a 

Pannon-Víz Zrt. látná el. Elmondja, hogy nagyon kedvező feltételekkel sikerült a céggel 

megegyezni, ugyanis csak sikeres pályázat esetén kell a tervezői díjat kifizetni, melynek 

összege 6.000.000,- Ft + ÁFA. Kéri a megállapodás jóváhagyását. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2012.(III.22.) határozata 

 

I. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárnokréti 

település szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésével kapcsolatban a 

víziközmű társulat szervezői feladataival, megalakításával megbízza a TE-

NO-ÁR Kft.-t (9021 Győr, Szt. István út 19-25.). 

II. A Képviselő-testület jóváhagyja a Pannon-Víz Zrt.-vel megkötött a 

település szennyvízkezelésével kapcsolatos műszaki tervezési munkákra 

vonatkozó megállapodást. 

III. A Képviselő-testület Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

szennyvízcsatorna kiépítésére. A pályázathoz szükséges önerőt az 
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önkormányzat víziközmű társulat útján kívánja biztosítani, ezért 

Víziközmű Társulat létrehozását határozza el. A lakossági hozzájárulás 

megfizetésének kedvezményes módja a lakás-takarékpénztári szerződés 

megkötése, másik módja az ingatlanra eső hozzájárulás egy összegű 

megfizetése. 

IV. A Képviselő-testület a Társulat Előkészítő és Szervező Bizottság tagjainak 

a következő személyeket választja meg: 

Jankovits Ferencné Tárnokréti, Fő u. 46. 

Erdélyi Józsefné Tárnokréti, Fő u. 73. 

Buga Viktor Tárnokréti, Fő u. 40. 

Nagy Szilárd Tárnokréti, Fő u. 124. 

Takács Zsolt Tárnokréti, Fő u. 88. 

Szőllősi István Tárnokréti, Új u. 25. 

Szabó Miklós Kóny, Petőfi u. 43/A. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a céggel a szerződést 

írja alá, továbbá gondoskodjon a határozatban foglalt egyéb feladatok 

végrehajtásáról. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné 

Határidő: azonnal  

 

7. napirendi pont: 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Tárnokrétiben 2012-ben nem terveznek közbeszerzést, de 

mindenképpen el kell fogadni a közbeszerzési tervet, amit természetesen év közben lehet 

majd módosítani, ha szükséges. 

 

Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2012.(III.22.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2012. évi közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervnek az önkormányzat 

honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Jankovits Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20
30

 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 


