
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-9/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án 

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 

Varga Attiláné pénzügyi 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  

32/2015.(IX.281.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosítása  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2015. (III.27.) rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Pályázat benyújtása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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6. A járdafelújítási pályázatra érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés 

 

7. Letelepedési támogatás elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

Kérdés esetén a pénzügyi csoportvezető válaszol. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a bevételi és kiadási oldalnak egyeznie 

kell. A bevételeknél szerepeltettük az autóra benyújtott pályázati összeget a 9 millió Forintott, 

a kiadásoknál pedig a teljes összeget. Az autó értékesítésének összegéből csak akkora összeg 

lett beemelve, ami egyensúlyba hozza a két oldalt, ami két millió egyszáz ötvenezer, de 

bizonyára magasabb áron tudjuk értékesíteni.  

  

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja Reméljük, hogy magasabb lesz a vételár, 

mert már ennél nagyobb ajánlat is van.  

 

Gecsei Péter képviselő: Megkérdezi, hogy a szalon mennyit ígért az autóért. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Válaszában elmondja, hogy 2,6 millió Ft-ot ígért 

előzetesen a Renault Autószalon. Eddig már több érdeklődő is volt az autóra. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: nem annyira sürgős a kocsi eladása, mivel kértük a 

takaréktól az előfinanszírozást a különbözetre pedig meg van a fedezete az önkormányzatnak a 

saját számláján. 

 

További kérdés észrevétel nem volt, Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsájtja 

a napirendet. 

 

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  10/2015. (IX.29.) 

rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont: Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2015. I. félévi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az kiküldött írásos tájékoztató nagyon 

részletesen bemutatja az önkormányzat gazdálkodását.  

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: véleménye szerint az első félévben nem történt olyan 

látványos dolog az önkormányzat életében, majd a második félévben, ugyanis akkor lesz a 

járda felújítás, a buszpályázat, a falu napi kiadások is akkor jelentkeznek. Az előző évben a 

kulturális feladatokra 250 ezer forintot kaptunk, amit most megemeltek 1 millió kétszáz ezerre, 

amiről el kell számolni. A falunapi kiadásokból több tételt el tudunk számolni.  

 

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 

33/2015.(IX.28.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 

I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal  

 

3. napirendi pont: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2015. (III.27.) 

rendelet módosítása  

 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy azért vált szükségessé a rendelet 

módosítása, mert a hosszú szép szeptemberében már sokan tüzelték a kerti gazokat, annak 

ellenére, hogy a jelenlegi rendeletben csak októbertől lehet ezt végezni. Javasolja, hogy a 

rendeletben meghatározott időt módosítsa a képviselő-testület, így a jövő évben már korábban 

meg lehet kezdeni az avar égetést.    

 

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  11/2015. (IX.29.) 

rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2015.(III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

4. napirendi pont: Pályázat benyújtása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az idei évben is lehet szociális tűzifára 

benyújtani pályázatot.  

 

Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy az idei évben egyre több önkormányzat 

gondolkodik a szociális tüzelőanyag pályázat esetében a szén pályázatra, mivel úgy ítélik meg, 

hogy könnyebben lehet a szénnel bánni és egyszerűbb a pályázók részére való kiszállítás, mivel 

a szállításért most sem lehet pénzt kérni azt az önkormányzatnak kell felvállalni. Az idei évben 
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Tárnokréti esetében 48 q szénre, vagy 16 m3 fára lehet pályázni, amit az elmúlt évek 

lakásfenntartási támogatása alapján határoztak meg. A pályázat benyújtásának határideje 

szeptember 30. A pályázatban meghatározott saját erőt az önkormányzatnak biztosítani kell, 

valamint vállalni kell a szállítási költséget.  

 

Gecsei Péter képviselő: A részéről ellenzi a pályázat benyújtását, mivel az elmúlt évben is csak 

felháborodás volt belőle. Több olyan visszajelzés is volt, hogy akik kapták azok közül sokan 

nem érdemelték meg a támogatást. 

 

Takács Zsolt képviselő: A véleménye szerint aki nem kapott fát annak nem tetszett, de ha az 

idén senki sem kap, akkor abból nagyobb bajok lesznek. 

 

Gecsei Péter képviselő: Amikor az elmúlt évben kiszállítottuk, azt mondták, hogy rakjuk a 

farakás végébe, ott volt a sok fa és újra adtunk neki, pedig nem kellett volna. Mások meg azt 

mondták miért csak egy m3-t adunk. Nem javasolja az idei évben a pályázat benyújtását. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: A rendelet értelmében a lakásfenntartási támogatásban 

részesülőt előnybe kell részesíteni, annak adni kell támogatást.  

 

Élő József igazgatási csoportvezető: Valóban nagyon nehéz ennek a csekély mennyiségű fának 

az elosztása, azért is, mert a rendelet előírásait be kell tartani, előnyben kell részesítni a 

lakásfenntartási támogatásban részesülőket. A rendelet-tervezet szerint a támogatásról a 

polgármester dönt.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Amennyiben a pályázat benyújtása mellett dönt a 

képviselő-testület, akkor kéri a képviselők segítségét, mert az elmúlt évben is a férjének kellett 

egy napig a szétosztásnál segíteni. A szén az egyszerűbb lenne, de itt nem nagyon tüzel vele 

senki.  

 

Kónya Edina alpolgármester: Javasolja az idei évben is benyújtani a pályázatot a szociális 

tűzifára. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015.(IX.28.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, 

ennek megfelelően Tárnokréti 16 m3 keménylombos tűzifa vásárlásához nyújt be 

pályázatot.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a pályázatban rögzített keménylombos 

tűzifa vásárlásához 20.320,- Ft (húszezer háromszázhúsz forint) összegű saját 

forrást (önrészt) biztosít a 2015. évi költségvetése terhére, továbbá vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény 

benyújtásáról, és a saját forrás kifizetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30., illetve folyamatos 
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5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az idei évben nincs a településen 

felsőoktatási hallgató, ezért a pályázati fordulóhoz nincs értelme csatlakozni. Javasolja, hogy 

az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához ne csatlakozzon.  

 

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 

35/2015.(IX.28.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem csatlakozik a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 
  
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal  

 

6. napirendi pont: A járdafelújítási pályázatra érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a járdafelújítási kivitelezésre három 

ajánlat érkezett, amelyeket a képviselők megkapták. A Langszolg Kft., a Kontiment Kft. és a 

Makadám Kft, aki a pályázatnál is szerepelt. A véleménye szerint a legkedvezőbb ajánlatot a 

Makadám Kft. adta.  

 

Gecsei Péter képviselő: A kivitelezés során többször kell ellenőrizni a munkálatokat, szívesen 

részt vesz ennek a lebonyolításában. A tervek szerint nem törik fel a meglévő járdákat, csak 

ráaszfaltoznak.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a kivitelezéssel a Makadám Kft-t megbízni. 

 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a pályázatban meghatározott 4 millió 

800 ezer forintos (ami a pályázati összeg és a saját erőt tartalmazza) összeg és a benyújtott 

árajánlat közti különbségből a járda és a házak közötti 23-30 cm-es rész lesz kiaszfaltozva. 

 

 

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 

36/2015.(IX.28.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdafelújításra 

érkezett kivitelezői ajánlatok közül a Makadám Útépítő és Helyreállító Kft. 

4.509.442 Ft összegű árajánlatát fogadja el és bízza meg a kivitelezési munkálatok 

elvégzésével. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Makadám Kft-vel a 

benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal a kivitelezési feladatokra vonatkozó 

vállalkozási szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
40

 órakor 

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

jegyzőkönyv készült. 

 

Kmf. 

 
 

 

 Molnárné Boros Katalin Dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző távollétében: 

 
 

 

 

  Élő József 

  igazgatási csoportvezető 


