
 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9165 Tárnokréti, Fő u. 24.  

 

T/2-2/2020. 

     J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 15-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 15
00

 óra 

 

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63. 

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Nagy Ferenc alpolgármester 

Szabó Gábor 

Szöllösi István Gábor testületi tagok 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

 

Dr. Molnár Erika jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető 

 

Az ülésről távolmaradt: 

 

Kolonics Tiborné testületi tag 

 

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. Javasolja a nyilvános napirendi pontokat 

kiegészíteni a következő 2 napirendi ponttal: Fakivágás  a kialakított önkormányzati telkeken, 

Közművelődési rendelet megalkotása. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend 

elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020.(VII.15.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

 

1. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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2. 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági program jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Tárnokréti Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Fakivágás a kialakított önkormányzati telkeken.  

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

5. Közművelődési rendelet megalkotása. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

benyújtása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester ismerteti a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 

határozatokat és rendeleteket. 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az idei 

évben már 3 pályázatunkat elbíráltak. 2 pályázaton nyert az önkormányzat, az egyik az 

útpályázat, a másik az orvosi eszköz-pályázat. A temetői járda felújítására azonban nem nyert 

az önkormányzat támogatást. Játszótérépítésre és közterületi gép beszerzésére adtak még be 

pályázatot, ezeket még nem bírálták el. Valószínűleg lesz olyan pályázat, melyen telkek 

közművesítésére lehet pályázni, ezt még érdemes lenne benyújtani.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a zárszámadási rendeletet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.16.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a 

maradvány jóváhagyásáról 

(A rendelet írásban mellékelve)  

 

2. napirendi pont: 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági program jóváhagyása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Molnár Erika jegyző ismerteti a gazdasági program tervezetét. Az elkészítés előtt kikérte a 

képviselők javaslatait, melyek beépítésre kerültek a programba. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a gazdasági program jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2020.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2024. évekre 

vonatkozó gazdasági programját az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Tárnokréti Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester elmondja, hogy a Tárnokréti Községért Közalapítvány 

elnöke Buga György elhunyt. A kuratórium tagjai javaslatára Tóthné Lelovics Nikolettet 

javasolja kuratóriumi tagnak megválasztani. A kuratóriumi tagok az új elnököt maguk közül 

választják meg. Felmerült közben az is, hogy az alapító okirat 6.3. pontját módosítani kellen, 

ugyanis a kuratórium tagjainak megbízatása e szerint a pont szerint határozatlan időre szól. 

Javasolja, hogy a kuratórium tagjait 5 évre válassza meg a testület. Javasolja ennek 

megfelelően az alapító okirat módosítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A szavazásban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2020.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnokréti Községért 

Közalapítvány alapító okiratának 6.3. pontját a következők szerint módosítja: 

„6.3. A kuratórium tagjainak megbízatása 5 évre szól.”  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéséről a 

közalapítvány kuratóriumi tagjait értesítse, valamint gondoskodjon a bírósági 

nyilvántartásba vételről. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester javasolja az új kuratóriumi tagnak Tóthné Lelovics 

Nikolettet megválasztani. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  

  

A szavazásban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2020.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnokréti Községért 

Közalapítvány harmadik tagjának Tóthné Lelovics Nikolett 9165 Tárnokréti, Fő 

u. 74. azám alatti lakost választja meg. A kuratórium tagjának megbízatása a 

megválasztástól számított 5 évre szól.  

A korábban megválasztott kuratóiumi tagok (Bödecs Ilona Gyöngyi, Takács 

Zoltánné) megbízatása jelen határozat meghozatalától számított 5 évre szól.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéséről a 

közalapítvány kuratóriumi tagjait értesítse, valamint gondoskodjon a bírósági 

nyilvántartásba vételről. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Fakivágás a kialakított önkormányzati telkeken. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az ajánlat írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester elmondja, hogy korábban már beszéltek arról, hogy a 

kialakított építési telkeken lévő fákat az önkormányzat kivághatná a telkek értékesítése előtt. 

Kapott egy ajánlatot arra vonatkozóan, hogy 300.000,- Ft + ÁFA összegért egy vállalkozó 

kitermelné a fákat. Megkérdezi a testületi tagokat, hogy mit javasolnak.  

 

Szabó Gábor képviselő javasolja, hogy maradjanak a fák a telkeken, majd a telektulajdonos 

eldönti mit csinál vele.  

 

Szöllösi István Gábor képviselő is azon a véleményen van, hogy inkább a fával együtt adják 

el a telkeket.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

A szavazásban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2020.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződést 

a határozatban és a pályázatban foglaltak szerint kösse meg.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Közművelődési rendelet megalkotása. Közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Az előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester elmondja, hogy az idei évben is be lehet nyújtani a 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot. Javasolja, hogy a kultúrházban a 

gázkonvektorok cseréjére nyújtson be az önkormányzat pályázatot. 7 db gázkonvektor 

cseréjéről van szó. 1.071.000,- Ft értékben, ebből önrész 300.000,- Ft. Szavazásra bocsátja a 

javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020.(VII.15.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi színtér 

műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás elnyerésére. 

 

A fejlesztés összköltsége 1.071.000,- Ft. 

A fejlesztés tárgya: fűtéskorszerűsítés, 7db gázkonvektor cseréje. 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 300.000,- Ft összegű önrészt az 

önkormányzat 2020. 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 elmondja, hogy a testület a korábbi években is nyújtott 

be pályázatot. A pályázathoz minden évben be kell nyújtani az önkormányzat közművelődési 

rendeletét is. A tavalyi pályázatban jeleztük, hogy a rendeletet felülvizsgáljuk mivel 2002-es. 

Eddig erre nem került sor. Javasolja az előterjesztett közművelődési rendelet jóváhagyását. 

Szavazásra bocsátja a rendelet jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VII.27.) 

önkormányzati rendelete a közművelődésről 

(A rendelet írásban mellékelve)  

 

Napirend után: 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 15
40 

órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

  Molnárné Boros Katalin dr. Molnár Erika 

                          polgármester jegyző 


