
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

3-5/2013./NY. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 

tartott 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: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Buga Viktor  

Szabó Gábor  

Takács Zsolt testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

 

A lakosság részéről jelenlévők:  

 

1 fő érdeklődő 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 5 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 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
   

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Napirend: 

 

1. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. ÖNHIKI-pályázat benyújtásának lehetősége. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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4. Filmforgatás céljára történő közterület használatról szóló rendelet 

megalkotása.  

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  

 

5. Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző  

 

6. Közútkezelői hozzájárulás megadása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Zárt ülési napirend: 

 

7. Köztemetés költségeinek visszafizetésére kötelezés. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez az 

1. félévi rendeletmódosítás. A kiadási és bevételi oldalt 490.000,- Ft-tal kell megemelni, 

különböző állami támogatások miatt. Az érdekeltségnövelő pályázaton nyert az önkormányzat 

272.000,- Ft-t.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet írásban mellékelve.) 

 

2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti az. 1. félévi beszámolót.   

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja.  
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3. napirendi pont: ÖNHIKI-pályázat benyújtásának lehetősége. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Elmondja, hogy lehetőség van a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás igénylésére.  Ez 

tulajdonképpen a korábbi ÖNHIKI-támogatás. Elmondja, hogy korábban az önkormányzat 

nem felelt meg a feltételeknek, most azonban új a jogszabály, újak a feltételek. Elmondja, 

hogy Tárnokréti tavalyhoz képest 4 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást kap, de feladatot 

nem vontak el. A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani az önkormányzati kötelező 

feladatok finanszírozására. Úgy számolta, hogy kb. 3 millió Ft-ra pályázhatna Tárnokréti. 

Véleménye szerint a társulási hozzájárulásokat is majd a pályázat benyújtása után kellene 

rendezni. Tudomása szerint december 15-ig elbírálják a pályázatokat. Valószínű, hogy még 

elszámolni is ebben az évben kell.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az 

önkormányzat nyújtsa be a pályázatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

32/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

pályázatot nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatás igénylésére.  

 

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

határidőben gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

4. napirendi pont: Filmforgatás céljára történő közterület használatról szóló rendelet 

megalkotása.  

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy mindenképpen rendeletet 

kell alkotni, még akkor is, ha nem jellemző a településen a filmforgatás célú közterület-

használat. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.24.) 

önkormányzati rendelete a filmforgatás céljára történő közterület 

használatról. (A rendelet írásban mellékelve.) 
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5. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy minden önkormányzat kötelező feladata a helyi 

esélyegyenlőségi program elfogadása. Amennyiben egy önkormányzat nem rendelkezik 

esélyegyenlőségi programmal, nem indulhat EU-s pályázaton.  Elmondja, hogy a HEP-fórum 

(tagjai: dr. Molnár Erika jegyző, Élő József igazgatási csoportvezető, Laffer Krisztiánné 

családgondozó, Baranyainé Tóth Ágnes családgondozó) is véleményezte és elfogadásra 

javasolja a programot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a helyi esélyegyenlőségi program 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárnokréti Község 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.  

 

6. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás megadása. 

Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 

 

Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a forgalomkorlátozás képviselő-testületi hatáskörbe 

tartozik. Elmondja, hogy a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút nem 

közlekedési célú igénybevételéhez is. Ezekben az esetekben korábban a közútkezelői 

hozzájárulásokat, valamint a döntést a forgalomkorlátozásról a jegyző adta ki. Jogszabályi 

változások miatt mostantól a közútkezelői hozzájárulások kiadása képviselő-testületi 

hatáskörbe tartozik. Két döntést kellene hozni. Egyrészt a fiatalok szeretnének a 

templomközben az idén is egy gyorsulási versenyt tartani, ehhez kellene a „Templomköz”-t 

(hrsz.: 20.) a gépjárműforgalom elöl lezárni a Fő utcai (hrsz.: 49/1. 49/2.) kereszteződéstől a 

„Műhelyköz” (hrsz.: 179.) kereszteződésig terjedően 2013. szeptember 21-én 9
00

 órától 2013. 

szeptember 21-én 15
00

 óráig. Javasolja a forgalomkorlátozást. A LUX-ENERGY Kft. PB-

gázpalack szállításhoz, mozgóbolti tevékenységhez kér közútkezelői hozzájárulást. Javasolja 

a hozzájárulást megadni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a forgalomkorlátozást az 

előterjesztett útszakaszon, az előterjesztett időtartamra. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 

21-én megtartandó kismotoros gyorsulási verseny lebonyolítása céljából az alábbi 

ideiglenes forgalomkorlátozást rendeli el Tárnokréti területén:  

a „Templomköz” (hrsz.: 20.) a gépjárműforgalom elöl történő lezárását a Fő utcai 

(hrsz.: 49/1. 49/2.) kereszteződéstől a „Műhelyköz” (hrsz.: 179.) kereszteződésig 



5 

 

terjedő közterületen 2013. szeptember 21-én 9
00

 órától 2013. szeptember 21-én 

15
00

 óráig. 

Az útlezárás érdekében a lezárandó útszakasz mindkét végén „Mindkét irányból 

behajtani tilos!” jelzőtáblákat kell elhelyezni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alakszerű határozatot 

adja ki.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a közútkezelői hozzájárulás 

megadását a LUX-ENERGY Kft. részére. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2013.(IX.12.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint közútkezelő a 

LUX-ENERGY Kft. (7272 Gölle, Dobó u. 17.) részére PB gázpalackok szállítása 

mozgóbolti tevékenység céljából a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

36. § (1) bekezdése, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

önkormányzat kezelésében lévő közutak tekintetében a közútkezelői hozzájárulást 

megadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló 

nyilatkozatot aláírja.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
45

 órakor 

bezárja.  

 

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

készült. 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika  

 polgármester jegyző 


