
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-5/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-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 képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Takács Katalin  

Takács Zsolt képviselők 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés 

határozatképes, mivel Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 tagjából 3 

fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött 

napirend elfogadását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2018. (V. 31.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

 

Napirend: 

1. Szándéknyilatkozat a Tárnokéri 04 hrsz. alatti ingatlan Magyar Állam tulajdonába 

adásához. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

Szándéknyilatkozat a Tárnokéri 04 hrsz. alatti ingatlan Magyar Állam tulajdonába adásához. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a jelen önkormányzati tulajdonban 

lévő Tárnokréti 04 hrsz. alatti „kivett vízmosás” megnevezésű terület megosztását követően, 

annak egy részét a Magyar Állam tulajdonába és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésébe kérik 

átadni. A kérés indoka, hogy az ÉDUVIZIG végzi a Rábcai-tőzegcsatorna fenntartási 

munkálatait, és a parti területekhez, amelyek már jelenleg is állami tulajdonban vannak, 

mintegy beékelődik a 04 hrsz. alatti ingatlan átvenni kért része, mely az átvételt követően 

megszűnne, és a teljes parti szakasz egységesen kezelhető lenne. Nem látja akadályát a 

kérésnek. 

 

Kónya Edina alpolgármester Egyetért a javaslattal. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a Tárnokréti 04 hrsz. alatti ingatlan 

állami tulajdonba adására vonatkozó szándéknyilatkozatot tartalmazó határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 3 fő. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2018. (V. 31.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a kizárólagos tulajdonát képező Tárnokréti 04 hrsz. alatti ingatlan 

megosztást követő részét térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és 

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe adja azzal, 

hogy a megosztás, a tulajdonjog-változás és a vagyonkezelői jog 

bejegyzésének költségeit az önkormányzat nem vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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 


