
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

 

3-3/2014 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án tartott 

nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirendet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 
   

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014.(IV.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző  

 

3. Fakitermelés engedélyezése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása. 
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Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Felkéri Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezetőt az 

írásbeli előterjesztés rövid, szóbeli ismertetésére. 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Államkincstár szempontjai alapján készült a 

zárszámadás. Több beruházás is volt tavaly, a tájház, a szennyvíz, temetőben történt 

beruházás. Jól gazdálkodott az önkormányzat. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

2. napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző  

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat jelenleg külső szakértő 

igénybevételével végzi a belső ellenőrzést. Elkészült a 2013. évben lefolytatott belső 

ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés, melynek során az önkormányzati működés 

szabályszerűségét vizsgálták. Az önkormányzat 5. (megfelelő) minősítést kapott. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2014.(IV.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési jelentését. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Fakitermelés engedélyezése. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.)  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Már többször is szó volt az 

önkormányzat tulajdonát képező Lébény 0469 hrsz. alatt felvett ingatlanon található fák 

kitermeléséről. A Dunapart Mezőgazdasági, Kereskedelmi- és Szolgáltató Betéti Társaság 

nettó 3.900.000,- Ft összegű árajánlatot adott az ingatlanon található fák kitermelésére. Mivel 

fásításról van szó, a fakitermelést nem kell engedélyeztetni az erdészeti hatósággal, hanem 
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bejelentést kell tenni, ami megtörtént. Újratelepítési kötelezettség nincs. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: A fakitermelés tárgyában kötött szerződés tartalmazni fogja, hogy 

abban az esetben, amennyiben mégis újratelepítési kötelezettséget írna elő az illetékes 

hatóság, úgy ez a kötelezettség a kitermelést végzőt terheli. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Az árajánlatot adó cég képviselője ígéretet tett arra is, 

hogy a kitermelést követően a területet rendezetten hagyja el, az ágakat bedarálja, valamint a 

fa elszállításához igénybe vett szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére okozott esetleges  

károk megtérítését is vállalja. 

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2014.(IV.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunapart 

Mezőgazdasági, Kereskedelmi- és Szolgáltató Betéti Társaság előterjesztett 

árajánlatát a Lébény 0469 hrsz. alatt felvett ingatlanon található fák kitermelésére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fakitermelés tárgyában kötendő szerződés 

aláírására a következő feltételekkel: 

1. A kitermelés ellenértéke: nettó 3.900.000,- Ft 

2. A kitermelő a területet a kitermelést követően rendezetten köteles elhagyni. 

3. Amennyiben az illetékes hatóság a fák újratelepítését írja elő, úgy e 

kötelezettség a kitermelőt terheli. 

4. A kitermelés közben a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, illetve egyébként 

harmadik személyek részére okozott károk megtérítésére a kitermelő köteles. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend után: 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
55

 órakor 

bezárja. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


