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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-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  

30/2015.(IX.1.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

Napirend: 
 

1. Falugondnoki autóbusz finanszírozása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Falugondnoki autóbusz finanszírozása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 (Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az MVH-hoz benyújtott falugondnoki 

autóbusz pályázaton nyert az önkormányzat. A pályázatban szereplő Renault Trafic Combi 9 

személyes gépjárműre nyert támogatást az önkormányzat, amely EU-s pályázat révén 

utófinanszírozású. A pályázat a gépjármű nettó 100 %-ára vonatkozik, az ÁFA-t az 

önkormányzatnak kell megfizetni. A megrendelt Renault Trafic Combi mikrobusz bruttó 

vételára 10.124.350,- Ft. Sajnos az önkormányzatunknak a gépjármű teljes vételárára jelenleg 

nincs szabad forrása, ezért szükséges megoldásként a Takarék Faktorház Zrt. 2. pontban 

szereplő finanszírozási ajánlatát javasolja elfogadni. Az ajánlat szerint az önkormányzat a 

gépkocsi vételárának az áfáját fizeti meg, és a Faktorház előfinanszírozza a vételár nettó 
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összegét, ami 7.990.000,- Ft. Ezt követően a számla birtokában be lehet nyújtani a kifizetési 

kérelmet. A kisbusz várható szállítási határideje október 16.  

 

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 

31/2015.(IX.1.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki 

autóbusz beszerzése érdekében a támogatás előfinanszírozásához 7.990.000, Ft 

összegű finanszírozási szerződést köt a Takarék Faktorház Zrt-vel pályázat keretein 

belül beszerzésre kerülő gépjármű finanszírozott összeg beérkezéséig, maximum 

180 napos futamidőre. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés 

aláírására, valamint a szerződéshez szükséges 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 


