
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

 

3-10/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 28-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, 

Takács Katalin, 

Takács Zsolt képviselők 
 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Molnár Erika jegyző 

 

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. 

Elmondja, hogy az ülés összehívása az ügy sürgősségére tekintettel telefonon történt. 

Javasolja a következő napirendi pont megtárgyalását: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtása. Szavazásra bocsátja a 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  

43/2016.(XII.28.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázat benyújtása 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Elmondja, hogy a pályázat keretében gépek 

beszerzésére lehet pályázni. Konzurciumi megállapodás keretében magasabb összegre lehet 
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pályázni. Ezért javasolja, hogy Bősárkánnyal közösen adják be a pályázatot egy traktor és egy 

gréder beszerzésére. 

Az ajánlatokban  a traktor és a vontatott gréder is megfelel ezen pályázati kiírásnak. 85%-os 

támogatásra pályázhatnak. A 15 %-os önrészt egy vállalkozó vállalja, azzal, hogy a gépeket 

üzemeltetésre megkapják 5 évre. A Hanság Szövetkezet Bősárkányban vállalta a 15%-os 

önerőt, így az önkormányzatnak nem kell az önerőt biztosítani. Ezen pályázatnál az elnyert 

eszközöket az önkormányzat átadná üzemeltetésre a Hanság Szövetkezetnek, aminek fejében 

a vállalkozó a munkákat elvégzi. Az elnyert gépekkel a külterületi utak gréderezését, valamint 

a téli hóeltakarítást az önkormányzatok számára a vállalkozó biztosítja. Egy önkormányzat 10 

millióra, konzorciumban pedig 20 millió forintra lehet pályázni. Javasolja a pályázatot 

benyújtani. 

 

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 

44/2016.(XII.28.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

„VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” kiírásra pályázat benyújtását 

konzorciumi tagként.  

 

A Képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, 

valamint a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 18
15

 órakor 

bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző  

 
 

 
 

 

 

   


