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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-5/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 15-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: 

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 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  

19/2017. (VI. 15.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

pályázathoz érkezett hiánypótlási felhívás teljesítése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Vállalkozási szerződés burkolási, javítási munkákra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin 

 

Napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz érkezett 

hiánypótlási felhívás teljesítése 
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Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy tavaly decemberben döntött a testület a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról, 

melyhez kapcsolódóan hiánypótlási felhívást kaptak. A felhívás értelmében a fejlesztés 

megvalósításáról szóló határozatának gépbeszerzés esetén tartalmaznia kell a tárolási hely 

címét, helyrajzi számát is. Erre tekintettel javasolja, hogy egészítsék ki a tárgyban született 

44/2016. (XII. 28.) határozat szövegét a következő mondattal: „A projektben beszerzendő 

gépek tárolási helye: 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. sz.; 336/1 hrsz.” 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  

20/2017. (VI. 15.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti a 44/2016. (XII. 

28.) határozatát az alábbiak szerint: Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” kiírásra pályázat benyújtását konzorciumi tagként. A 

projektben beszerzendő gépek tárolási helye: 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. sz.; 336/1 

hrsz. (…) 

 

Felkéri a jegyzőt a korábbi határozat szövegének kiegészítésére. 

 

Felelős: dr. Horváth Rita jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is 

lehetőség van a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében pályázatot benyújtani 

az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben - által meghirdetett pályázat keretében, Magyarország központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerint. A tervezett fejlesztés teljes 

összege 1.320.000,- Ft, melyből az önkormányzat 250.000,- Ft saját forrást biztosít, így az 

igényelt támogatás összege 1.070.000,- Ft. A fejlesztés keretében a közösségi színtér 

karbantartási, festési munkálataira, bútorok, függönyök beszerzésére kerülne sor. Szavazásra 

bocsátja a pályázat benyújtására irányuló 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 

21/2017. (VI. 15.) határozata 
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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi színtér 

berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására felújítására 

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás elnyerése érdekében. 
 

A fejlesztés összköltsége 1.320.000,- Ft. 
 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 250.000,- Ft összegű önrészt az 

önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint az ügyviteli feladatok ellátására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. napirendi pont 

Vállalkozási szerződés burkolási, javítási munkákra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az orvosi rendelő bejáratánál lévő 

járólapot javítani szükséges, továbbá a művelődési házban is vannak javítandó részek. Kért 

árajánlatot Wéber István vállalkozótól. Ennek megfelelően elkészítették a vállalkozási 

szerződés tervezetét is. A beruházás összértéke bruttó 834.510,- Ft. Javasolja, hogy fogadják el 

az ajánlatot és kössék meg a szerződést. 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 

22/2017. (VI. 15.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási 

szerződést köt Wéber István vállalkozóval az előterjesztett tartalommal az orvosi 

rendelő, valamint a művelődési ház javítási, karbantartási munkálatainak 

elvégzésére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

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

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  


