Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9165 Tárnokréti, Fő u. 24.
T/1-3/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-én
megtartott nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1800 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: 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
napirendet elfogadását.
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
16/2018. (IV. 24.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint hagyta jóvá
Napirend:
1. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések iránti támogatási kérelem
benyújtása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin
3. Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatása érdekében
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin
4. A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző

Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont
Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet pályázni a
kulturális érdekeltségnövelő támogatás érdekében. Javaslata, hogy hangosító berendezés
vásárlásához, valamint a közösségi színtér karbantartási munkáihoz (festés, nyílászáról stb.)
használják fel a támogatást. A fejlesztés összköltsége: 941.480,- Ft, melyből 300.000,- Ft
összegű önrészt biztosítanának. 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
17/2018. (IV. 24.) határozata
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: 941.480,- Ft
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 300.000,- Ft összegű önrészt
az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
benyújtására, valamint az ügyviteli feladatok ellátására.

a

pályázat

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések iránti támogatási kérelem benyújtása
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy a tavaly megvásárolt Tárnokréti 21
hrsz. alatti ingatlan melletti járdaszakaszt szeretné felújíttatni. Ennek érdekében támogatási
kérelmet lehet most benyújtani „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” elnevezésű BM pályázaton. Árajánlatot is kért, az összköltség 1.456.538,- Ft
lenne, melyhez az önkormányzatnak 218.481,- Ft önrészt kellene biztosítani. Szavazásra
bocsátja a pályázat benyújtására vonatkozó 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
18/2018. (IV. 24.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási
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kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti, „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati kiírás c) alpontban
meghatározott cél érdekében.
A pályázat célja: Tárnokréti 21 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan járdafelújítása
A fejlesztés összköltsége 1.456.538,- Ft.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 218.481,- Ft összegű önrészt
az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, valamint az ügyviteli feladatok ellátására.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatása érdekében
Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester
Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a 2016. évre vonatkozóan a
falugondnoki szolgálat működésére biztosított támogatás visszafizetését rendelte el a Magyar
Államkincstár tekintettel arra, hogy a falubusz cseréjét csak papíralapon, nem pedig
elektronikusan jelentették be, így szerintük a működés nem volt szabályos. Ennek
következtében 2.500.000,- Ft-ot kellene most visszafizetni, ami az önkormányzat működését
veszélyeztetni. Ennek megelőzése miatt szükségesnek tartja, hogy pályázatot nyújtsanak be az
önkormányzat működőképességének megőrzése céljából, ahol eredményes pályázat esetén az
összeget megnyerhetik. 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
19/2018. (IV. 24.) határozata
Tárnokréti
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. számú melléklet I. 7. és I. 10. pontja szerinti pályázat keretében,
a kiírás 1. b) pontjában meghatározott önkormányzatok rendkívüli
támogatására – Tárnokréti Község Önkormányzata működőképességének
megőrzése céljából – pályázat benyújtását határozza el.
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat megfelelő
tartalommal, határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző
(Írásos előterjesztés mellékleve)
Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. A Kormány téli rezsicsökkentésről szóló
intézkedései keretében megemelte a 2017. évi szociális tüzelő iránti pályázaton elnyert tűzifa
keretet, melynek eredményeként Tárnokréti a már kiosztotton felül további 8 m3 fa
vásárlásához szükséges összeget kapott. A fa szállításához, kiosztásához kapcsolódó
költségek az önkormányzatot terhelik. A tűzifát a korábbiakkal megegyező feltételekkel lehet
majd kiosztani. Mivel a 2017. évi pályázathoz alkotott rendelet április 30-án hatályát veszti,
szükséges a rendelet újra megalkotni azt ezt követő időre. A rendelettervezet szövege
változatlan, kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidő, továbbá a rendelet
hatályvesztésének dátuma módosult.
Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a 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 4/2018. (IV.
27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatásról
(A rendelet írásban mellékelve)
Napirend után:
Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1845 órakor
bezárja.
Kmf.
Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Horváth Rita
jegyző
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