
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-10/2015. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-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 

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 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Javasolja a 

kiküldött meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni két új napirenddel. Az egyik a kónyi 

családsegítő Szolgálat megállapodásának a megtárgyalása a másik a közmeghallgatás 

időpontjának a kitűzése. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a 

módosított 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  

38/2015.(XI.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

Napirend: 

 

1. A helyi adórendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása módosítása  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás   társulási 

megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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5. A közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés 

 

6. Letelepedési támogatás elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont:  A helyi adórendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet 

mindenki megkapta. A kormányhivatal a jelenleg hatályos, 2004-ben és 2009-ben elfogadott 

adó-rendeletek ellen törvényességi észrevételt tett.  

 

Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy a Kormányhivatal a meglévő 

építményadó és az iparűzési adó rendeletet több ponton is aggályosnak találta, amit a 

törvényességi észrevételnek megfelelően indokolt módosítani. A korábbi rendeletek több 

ponton is beemelték a törvény szövegét, ami a módosításban már nem szerepel. A tervezet már 

egy helyi rendeletben tartalmazza az önkormányzati adókat, az építmény és a helyi iparűzési 

adót. A tervezetben egyik adónemnél sem változott az adó mértéke, igazából formai és 

technikai, valamint jogi változásokat tartalmaz. Ahhoz, hogy január 1-én legyen az 

önkormányzatnak hatályos adórendelete, legalább 30 nappal előbb a rendeletet meg kell 

alkotni, javasolja a tervezet elfogadását. 

  

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  12/2015. 

(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont:   A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(a rendelet-tervezet mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt ülésen a képviselő-testület 

döntött a szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról, ennek a végrehajtására született 

meg a rendelet, ami tartalmazza a támogatás szabályait. 

   

Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy a rendelet értelmében a tűzifa kérelmek 

elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A rendelet tartalmazza az ehhez 

szükséges szabályokat, mint a jövedelemhatár, benyújtási határidő stb. 

 

Takács Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy van-e már beadott kérelem? 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Válaszában elmondja, hogy eddig még nincs beadott 

kérelem, de már többen érdeklődtek a támogatás iránt. Javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

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  13/2015. 

(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag 

juttatásáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

3. napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása módosítása  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Minden évben kell egy belső ellenőrzési tervet 

készíteni, amit a tervezet tartalmaz. 

  

Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy kötelező feladatként az elmúlt évek során 

szinte már minden lehetséges területen volt belső ellenőrzés, ezért a jövő évben a pályázatok 

elszámolásának az ellenőrzését tűznénk ki célul, hogy az elmúlt évi és már megvalósult 

pályázatokat is nyugodtan le lehessen zárni. A tervezet szerint ennek a megvalósulása 2016. 

június illetve július hónapban esedékes. 

 

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 

39/2015.(XI.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv 

szerint gondoskodjon a 2016. évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

4. napirendi pont: A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás   

társulási megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Élő József igazgatási csoportvezető: Elmondja, hogy a mai napon Kónyban volt a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási ülése, ahol a Társulási Tanács tagjai a meglévő 

megállapodást módosították a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint új 

tagokat vettek fel, ahhoz hogy a megállapodás január 1-jével hatályba tudjon lépni a képviselő-

testületnek a megállapodást el kell fogadnia. 
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Molnárné Boros Katalin polgármester: Javasolja a megállapodás elfogadását.  

 

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 

40/2015.(XI.26.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy Bezi, Fehértó és Öttevény települések a 

gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés esetében 2016. január 1. napjával 

a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társuláshoz csatlakozzanak. 
 

2. A Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó 

Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt megállapodását az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási 

megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

5. napirendi pont:  A közmeghallgatás időpontjának kitűzése 

           Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt évek során egyre kevesebben 

jöttek el a közmeghallgatásra. Javasolja, hogy az idei évben december 10-én délelőtt 9.00 

órakor legyen a közmeghallgatás, amelynek a napirendje a beszámoló a 2015. évről és 

kérdések, javaslatok legyen. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

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

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2015.(XI.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

közmeghallgatás időpontját december 10-én 9.00 órára tűzi ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról és annak napirendjéről a lakosságot tájékoztassa. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 
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Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
30

 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 


