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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-4/2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 6-án 

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: 

dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné pénzügyi csoportvezető 

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. Javasolja a 

kiküldött meghívóban szereplő 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  

16/2016.(VI.6.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Napirend: 
 
 

1. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
 

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont:  A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 



 2 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a Tűzoltó Egyesület elnöke megkereste 

azzal, hogy a tűzoltó fecskendő motorjának gyújtáselosztó rendszere meghibásodott, az 

előzetes felmérés alapján a javíttatáshoz egy 120 ezer forintos összegű alkatrészre van szükség. 

Jelen esetben a fecskendőt nem tudják használni. Kéri az önkormányzatot, hogy támogassa az 

alkatrész beszerzését, mert az egyesületnek erre nincs forrása. 

 

Javasolja a támogatás megállapítását. 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 

17/2016. (VI.6.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület részére 120.000 Ft összegű támogatást állapít meg a 

2016. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a támogatási 

összeg az egyesület számlájára történő utalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

2. napirendi pont:   Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy az évente kötelező a beszámolót 

megtárgyalni, amelyet a Kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ készített el. A beszámoló tartalmazza a szolgálat Tárnokrétiben 2015. évben végzett 

gyermekjóléti munka leírását. Annak ellenére, hogy a településen kevés gyermek él, mégis 

több esetben kellett a szolgálatnak – elsősorban gyermeknevelési problémákat – kezelni. A 

szolgálat és az önkormányzat között nagyon jó a kapcsolat. Megkérdezi, van-e kérdés, 

észrevétel javaslat. 

Kérdés észrevétel, javaslat nem volt, javasolja a képviselőknek a beszámoló 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 

18/2016. (VI.6.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti 

Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 19
20

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző  

 
 

 

 

   


