
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

T/1-8/2018.    J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 08-án 

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 

37/2018. (XI. 8.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyta jóvá 

Napirend: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

 

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

3. Települési támogatás nyújtása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 
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1. napirendi pont 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. A költségvetési rendelet 

elfogadása óta bekövetkezett változásokat igazították a rendelet szövegéhez. Kéri, hogy 

hagyják jóvá a tervezetet. 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 6/2018. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont: 

A szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy az önkormányzat 35 m3 tűzifa vásárlásához 

szükséges támogatást nyert az e tárgyban kiírt pályázaton. Ehhez kapcsolódóan meg kell 

alkotni az idei pályázati eljárás lebonyolításához szükséges rendeletet. A tervezetet 

elkészítették, meghatározva a jövedelemhatárt rászorultság megállapításához. A juttatásról 

való döntés a korábbi évekhez hasonlóan a polgármester részére kerül átruházásra. 

 

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 7/2018. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 

 (A rendelet írásban mellékelve) 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
25

 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta tovább, melyről 

külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

                          polgármester jegyző 


