
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-7/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22-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 

Takács Katalin 

Takács Zsolt képviselők 
 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Élő József igazgatási csoportvezető 
 

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  

28/2015.(VI.22.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

Napirend: 
 

1. Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a közösségi színtér felújítására 

benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz szükséges a képviselő-

testület döntése a konkrét fejlesztési és a saját forrás meghatározás összegekkel együtt. A 

részletes pályázat elkészült, annak tartalmában a múltkori döntéshez képest nincs változás. 

Javasolja a pályázat benyújtását 2.000.000 Ft fejlesztési összeggel benyújtani, amihez 200.00 

Ft összegű saját forrást szükséges a 2015. évi költségvetésből biztosítani. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 



2 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2015.(VI.22.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi szintér 

műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, az 

épületének karbantartására pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére. 
 

A fejlesztés összköltsége 2.000.000,- Ft. 
 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 200.000,- Ft összegű önrészt az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint az ügyviteli feladatok ellátására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
30

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 
 

 

 Molnárné Boros Katalin Dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző távollétében: 

 
 

 

 

  Élő József 

  igazgatási csoportvezető 


