
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

 

3-5/2014 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

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

nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 09
30

 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 

Takács Zsolt 

Szabó Gábor testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Buga Viktor képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

 

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 

20/2014.(VII.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

1. Döntés a „Múlttal a jövőért” című LEADER térségek közötti együttműködési 

pályázat ügyében 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Horváth Rita jegyző 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Döntés a „Múlttal a jövőért” című LEADER térségek közötti  

együttműködési pályázat ügyében 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A pályázat keretében a részt 

vevő települések helyi sajátosságai, jellegzetes építészeti alkotásai, helyi termelők által 

előállított termékei kerülnek népszerűsítő kiadványokban, internetes honlapon bemutatásra. A 

pályázat 100 %-ban finanszírozott, azonban a költségeket a településeknek kell 

előfinanszírozni. A közelmúltban részt vett a pályázattal kapcsolatos megbeszélésen, ahol 

többféle számítási mód alapján is felosztották az egyes települések által előlegezendő 

összeget. Az elfogadott számítás alapján Tárnokrétinek 418.335,- Ft összeget kellene 

előlegezni az első negyedévben. A tájékoztatás szerint valószínűleg mintegy fél év múlva 

kapnák vissza az összeget. 

 

Takács Zsolt képviselő: Szerinte az összeg elég magas ahhoz képest, amit a projekt keretében 

kínálnak. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak, 

jelenleg nincs ennyi, fél évre nélkülözhető pénz. A környező kistelepülések (Markotabödöge, 

Cakóháza, Rábcakapi) sem tudják a részükre megállapított összeget előlegezni. Egyeztetett a 

polgármesterekkel, akik átlagosan 100.000,- Ft körüli összeget tudnak a projekthez nyújtani. 

A projektmenedzserrel is beszélt, aki nem zárkózott el ettől a lehetőségtől. Az önkormányzat 

anyagi lehetőségei szintén legfeljebb 100.000,- Ft összeg rendelkezésre bocsátását teszik 

lehetővé. Mivel nem lehet tudni, hogy a projektből történő kilépés esetlegesen befolyásolja-e 

az önkormányzat további pályázatokon történő részvételét, javasolja, hogy a projektből ne 

lépjenek ki, hanem a megállapított összeg helyett, a lehetőség által behatárolt, 100.000,- Ft 

összeg előlegezését fogadják el. 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 

21/2014.(VII.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 

„Múlttal a jövőért” című LEADER térségek közötti együttműködési pályázaton. 

A pályázat megvalósításához szükséges előfinanszírozásból az Önkormányzat – 

anyagi helyzete okán -  100.000,- Ft-ot tud biztosítani. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a projektmenedzsmentet értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Horváth Rita jegyző 

 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: elmondja, hogy az önkormányzati választások előtt, idei évben 

augusztus 31-ig kell a helyi választási bizottság 5 tagját és szükséges számban póttagokat 

megválasztani. Javasolja, hogy nagyrészt a korábbi tagokat válassza meg a testület. A javasolt 

tagok a következők: Bödecs Ilona Gyöngyi Tárnokréti, Fő u. 112., Buti Lajosné Tárnokréti, 

Fő u. 78., Eőri László Tárnokréti, Fő u. 48., Győrik Lászlóné Tárnokréti, Fő u. 128., Takács 

Elekné Tárnokréti Fő u. 17. Javasolt póttagok a következők: Gucsi-Véghné Gősi Lívia 

Tárnokréti, Új u. 11. Kónya Edina, Tárnokréti, Fő u. 19. és Tatai Gyula Tárnokréti, Új u. 31. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Bödecs Ilona Gyöngyi megválasztását a 

Helyi Választási Bizottság tagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Buti Lajosné megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság tagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Eőri László megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság tagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Győrik Lászlóné megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság tagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Takács Elekné megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság tagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Gucsi-Véghné Gősi Lívia megválasztását a 

Helyi Választási Bizottság póttagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Kónya Edina megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság póttagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a javaslatot. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: javasolja Tatai Gyula megválasztását a Helyi 

Választási Bizottság póttagjának. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a 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  

22/2014.(VII.30.) határozata 

 

Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Helyi Választási 

Bizottság tagjainak és póttagjának a következő személyeket választja: 

 

1. Bödecs Ilona Gyöngyi Tárnokréti, Fő u. 112. tag   

2. Buti Lajosné Tárnokréti, Fő u. 78.    tag 

3. Eőri László Tárnokréti, Fő u. 48.   tag 
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4. Győrik Lászlóné Tárnokréti, Fő u. 128.   tag 

5. Takács Elekné Tárnokréti Fő u. 17.   tag 

6. Gucsi-Véghné Gősi Lívia Tárnokréti Új u. 11. póttag 

7. Kónya Edina Tárnokréti, Fő u. 19.   póttag 

8. Tatai Gyula Tárnokréti, Új u. 31.   póttag 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott 

személyek részére a megbízólevelet adja ki, valamint a tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend után: 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 10
30

 órakor 

bezárja. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


