
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-6/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 21-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
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  

Szabó Gábor 

Takács Katalin 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 

napirend 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 

31/2018. (VIII. 21.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

 

Napirend: 

1. Szabó Gábor képviselő eskütétele 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Pályázat benyújtása a 2019. évi szociális tüzelőanyag igénylése érdekében 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

3. Döntés fűnyíró traktor nyilvános értékesítéséről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

1. napirendi pont 

Szabó Gábor képviselő eskütétele 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Takács Zsolt képviselő 

2018. június 1. napján lemondott a tisztségéről. A hatályos jogszabályok értelmében ilyen 
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esetben az egyéni listás választási rendszerben a képviselő helyére a választások alkalmával a 

következő legtöbb szavazatot kapott jelölt lép. A 2014-ben tartott önkormányzati 

választásokon elért eredmények alapján a listában soron következő 2 fő jelölt azonos 

szavazatszámmal áll, így sorsolással kellett dönteni a képviselői mandátum betöltéséről. A 

helyi választási bizottság által tartott sorsolás eredményeképpen először Rácz Attila került 

kiválasztásra, azonban ő a tisztséget nem vállalta, így helyette Szabó Gábor került 

megválasztásra. A képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 28. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület 

előtt esküt tesz a megválasztását követő ülésen. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: felkéri a képviselőt, hogy az esküt tegye le. 

 

Dr. Horváth Rita előmondása alapján a képviselő leteszi az esküt. (Az aláírt esküokmány a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirendi pont: 

Pályázat benyújtása a 2019. évi szociális tüzelőanyag igénylése érdekében. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. 2018. augusztus 31-ig kell pályázni a 

2019. évi szociális tüzelőanyag iránti támogatásra. Tárnokréti 42 m3 tűzifára nyújthat be 

támogatási kérelmet, melyhez 53.340,- Ft önerőt kell biztosítani. 

 

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 

32/2018. (VIII. 21.) 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
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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: 2018. augusztus 31. 

 

3. napirendi pont: 

Döntés fűnyíró traktor nyilvános értékesítéséről 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

MTD Platinum 75 fűnyíró traktor értékesítését célszerűnek tartaná, mivel az új eszközök miatt 

ezt már nem használják. Javasolja, hogy nyilvános árverésen kerüljön értékesítésre a traktor. 

Kikiáltási árként 180.000,- Ft-ot javasol. 

 

Gecsei Péter képviselő Egyetért a javaslattal. 

 

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 

33/2018. (VIII. 21.) határozata 
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 

képező MTD Platinum 75 fűgyűjtős fűnyíró traktort nyilvános árverésen kívánja 

értékesíteni. Kikiáltási árként 180.000,- Ft-ot állapít meg. 

 

Felkéri a polgármestert az árverés meghirdetésére és lebonyolítására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
05

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

                          polgármester jegyző 


