
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-6/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 4-én 

megtartott 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 

Kónya Edina alpolgármester 

Gecsei Péter 

Takács Katalin 

Takács Zsolt képviselők 
 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Élő József igazgatási 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 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra 

bocsátja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 
 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2015.(VI.4.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

Napirend: 
 

1. Pályázat benyújtása az önkormányzati az önkormányzati belterületi utak, járdák, hidak                   

felújítására   

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

3. Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

4. Kapuvári Vizitársulat önkéntes tagi támogatás megfizetése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

5. Javaslat a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása az önkormányzati az önkormányzati belterületi utak, 

járdák, hidak felújítására   
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Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy megjelent a Belügyminisztérium 

pályázata az  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az idei évben 

többek között lehet pályázni az önkormányzat belterületi utak, járdák, hidak felújítására, 

maximum 15 millió forint összeghatárig. A pályázat benyújtási határideje június 9. A közeli 

határidő miatt árajánlatot kért a Makadám Kft-től a településen meglévő rossz állapotú helyi 

járdák felújítására. Az ajánlat szerint a felújítás teljes költsége 4.863.643,- Ft, amelyből az 

önkormányzatnak 729.547,- Ft saját erőt kell biztosítani. Ha sikerül a pályázat akkor a saját 

járdáinkat rendbe tudjuk tenni. Javasolja a pályázat benyújtását és a saját forrás biztosítását a 

2015. évi költségvetés terhére.  

 

Gecsei Péter képviselő: Egyetért a javaslattal. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015.(VI.4.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. 

pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati kiírás 1 b) pontban meghatározott cél 

érdekében. 

 

A pályázat célja: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

A beruházás összköltsége: 4.863.643-, Ft, melyből az önkormányzat által vállalt 

önrész 729.547-,- Ft, melynek forrását az önkormányzat a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint az ügyviteli feladatok ellátására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ben a 

pénzügyi csoportvezető helyettesíti a jegyzőt a távolléte esetén. Azonban a jegyzőt elsősorban 

jogi részről nem a pénzügyi csoportvezető, hanem az igazgatásügyi csoportvezető, Élő József 

tudja helyettesíteni. Ezért van szükség a Szervezeti és Működési Szabályzat jegyző 

helyettesítésére vonatkozó pontban módosítani. Elmondja, hogy a bősárkányi önkormányzat a 

jegyzői álláslehetőséget meghirdette, június 30-ig lehet beadni a pályázatokat. Azt követő 

hónapban bírálják el a közös hivatal polgármesterei a benyújtott pályázatokat.  
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Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  8/2015. (VI.5.) 

rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

3. napirendi pont: Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti a pályázati kiírást. Elmondja, hogy az 

önkormányzat a közösségi színtér műszaki technikai eszközállományára, berendezési 

tárgyainak gyarapítására, épület felújítására pályázatot nyújthat be. Javasolja az épület 

szükséges karbantartási munkák elvégzésére (nyílászárók, falak festése), továbbá egy mobil 

raktár vásárlására – ahol a korábbi években beszerzett eszközöket (rendezvénysátor, sörpadok, 

színpad) biztonságosan tárolni - benyújtani a pályázatot.   Továbbá néhány szükséges eszköz 

beszerzés pl. a klubhelyiségbe asztal, székek, szekrény, illetve egy kiállítási paraván. A 

tervezett munkák és a beszerezni kívánt eszközök költsége 2 millió Ft, amelyhez 10 %-os saját 

forrást, azaz 200 ezer Ft-ot kell biztosítani. Javasolja a pályázat benyújtását.   

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015.(VI.4.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére. 

 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint az ügyviteli feladatok ellátására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Kapuvári Vizitársulat önkéntes tagi támogatás megfizetése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti a Kapuvári Vizitársulat 22354/2015. 

iktatószámú levelét, elmondja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a tagi támogatás 

megfizetése önkéntes. A 2015. évi tagi támogatás összege a település 46 ha-os belterületére 

vetítve 23.000 Ft lenne. Véleménye szerint az elmúlt időszakban a Vizitársulat nem végzett az 

önkormányzat területén karbantartási munkákat, ezért nem javasolja az önkéntes tagi 

hozzájárulás megfizetését. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015.(VI.4.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári Vizitársulat 

által kimutatott 23.000,- Ft-os önkéntes tagi támogatás megfizetését nem 

támogatja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről a Kapuvári 

Vizitársulatot értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Javaslat a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásához történő 

csatlakozásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat jelenleg nem tagja a  

Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásnak. Az elmúlt években is és most is a 

szúnyoggyérítés megrendelésekor vetődött fel, hogy szükséges lenne a település is tagja lenne 

a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásának. Javasolja, hogy az önkormányzat kérje a 

Társuláshoz történő csatlakozását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2015.(VI.4.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásához.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Térségi 

Önkormányzatok Társulásának Elnökét értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
50

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 
 

 

 Molnárné Boros Katalin Dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző távollétében: 

 
 

 

 

  Élő József 

  igazgatási csoportvezető 


