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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-6/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-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  

23/2017. (VIII. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

1. Pályázat benyújtása a 2018. évi szociális tüzelőanyag igénylése érdekében 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Vállalkozási szerződés tereprendezésre 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés napirendje: 

3. Települési támogatás nyújtása hivatalból 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

Pályázat benyújtása a 2018. évi szociális tüzelőanyag igénylése érdekében 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti a pályázati kiírásban foglaltakat. A pályázatot augusztus 25-

ig kell beadni a képviselő-testület választása szerint 42 m3 tűzifára vagy 126 q barnaszénre. Fa 

esetén az önkormányzat által biztosítandó saját forrás 53.340,- Ft, míg szén esetén 80.010,- Ft. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Javasolja, hogy tűzifára nyújtsanak be pályázatot. 

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 

24/2017. (VIII. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt nyújt be a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázati kiírásban 

meghatározottak szerint 42 m
3
 tűzifa vásárlására.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tűzifa vásárlásához 53.340,- Ft 

(ötvenháromezer-háromszáznegyven forint) saját forrást biztosít, 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: 2017. augusztus 25. 

 

2. napirendi pont 

Vállalkozási szerződés tereprendezésre 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat által megvásárolt 

Tárnokréti 21 hrsz. alatti ingatlanon tereprendezési munkákat szükséges elvégezni. Árajánlatot 

kért egy gépi földmunkát végző vállalkozótól, melynek alapján a mellékelt szerződéstervezet 

elkészítésére került sor. Javasolja, hogy 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 

25/2017. (VIII. 17.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási 

szerződést köt Rozsonszky Tamás vállalkozóval az előterjesztett tartalommal a 
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Tárnokréti 21 hrsz. alatti ingatlan tereprendezési 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  


