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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-8/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 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 

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  

37/2017. (X. 26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 

 

1. A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. A szociális tüzelőanyag 

pályázaton az önkormányzat 33 m3 tűzifára nyert támogatást. A pályázati kiírásban szerepel, 

hogy legkésőbb a tűzifa megrendelését követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati 

rendeletben kell szabályozni a juttatás feltételeit. Mivel a rendelés megtörtént, szükséges a 
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rendelet megalkotása, melyet a korábbi éveknek megfelelően szövegeztek meg. Szavazásra 

bocsátja rendelettervezetet. 

 

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 9/2017. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

Napirend után: 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
25

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző  


