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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-7/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 6-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: 

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  

27/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

1. Pályázat benyújtása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Önkormányzati főépítész megbízása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

3. Vállalkozási szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Kónya Edina alpolgármester 

 

4. Támogatás nyújtása a Falugondnoki Egyesület részére 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Zárt ülés napirendje: 

5. Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

6. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

Pályázat benyújtása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy pályázati kiírásra került sor a 

„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” címmel, 

melynek keretében többféle felújítási jellegű tevékenységhez lehet támogatást igényelni. 

Javasolja, hogy a temető kerítésének felújításához adjanak be igényt. 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 

28/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt 

nyújt be a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására” elnevezésű pályázati kiírás c) alpontja alapján megvalósítani kívánt 

cél érdekében, a köztemető kerítésének cseréjéhez. 

 

A beruházás összköltsége 857.930,- Ft, melyhez az igényelt támogatás összege 

750.000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházáshoz szükséges 107.930,- 

Ft (százhétezer-kilencszázharminc forint) összegű saját forrást biztosítja. 

 

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

benyújtásáról, és a saját forrás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

 

2. napirendi pont 

Önkormányzati főépítész megbízása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. 3 építésztől kértek árajánlatot, de csak egy 

helyről érkezett válasz határidőben. Javasolja, hogy kössék meg a megbízási szerződést a 

Település Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésében való közreműködésre 



 3 

Szabó Péterrel (Faépítész Kft) az előterjesztett tartalommal. 

 

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 

29/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést 

köt Szabó Péter önkormányzati főépítésszel (Faépítész Kft., 9400 Sopron, Deák 

tér 18.) kíván megbízási szerződést kötni a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvényben, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm.rendeletben meghatározott Településképi Arculati Kézikönyv és 

településképi önkormányzati rendelet elkészítésében történő közreműködésre. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Vállalkozási szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Kónya Edina alpolgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Kónya Edina alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az orvosi rendelő 

festési munkálatainak elvégzését már korábban megbeszélték. A vállalkozó időbeosztása miatt 

a szerződést már aláírták és a munka is elvégzésre került. Javasolja, hogy a testület hozzon 

döntést a szerződés jóváhagyásáról. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester bejelenti, hogy személyesen érintett az ügyben, mivel a 

vállalkozó a házastársa, ezért kéri kizárását a szavazásból. Kéri, hogy a szavazást Kónya Edina 

alpolgármester vezesse le. 

 

Kónya Edina alpolgármester Szavazásra bocsátja a kizárásra vonatkozó határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Molnár Ferenc 

egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról szóló 

döntés meghozatalából kizárja Molnárné Boros Katalin polgármestert személyes 

érintettsége okán, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján. 
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Kónya Edina alpolgármester Szavazásra bocsátja a vállalkozási szerződés jóváhagyására 

vonatkozó határozati javaslatot. 

 

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 

31/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Molnár 

Ferenc egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztett 

tartalommal. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja Kónya Edina alpolgármester aláírását. 

 

4. napirendi pont: 

Támogatás nyújtása a Falugondnoki Egyesület részére 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Megkereste őket a 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete annak érdekében, hogy a 

fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából tartandó rendezvényhez kívánnak-e támogatást 

nyújtani. Javasolja, hogy 20.000,- Ft összegű támogatást nyújtsanak a rendezvényhez. 

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 

32/2017. (IX. 6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

20.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesülete részére a 20 éves jubileumi rendezvény 

megtartásához. 

 

Felkéri a polgármestert a támogatást folyósítására. 

 

Felelős: Szalay Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A képviselő-testület a 

tanácskozást zárt ülés keretében folytatta tovább, melyről külön jegyzőkönyv készült. A 

nyilvános ülést 19
50

 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  


