
Tárnokréti Község Képviselő-testülete 

 

3-6/2014 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-én 

tartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testületi ülés kezdete: 18
30

 óra
 

 

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

 

A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: 

Molnárné Boros Katalin polgármester 

Erdélyi Józsefné alpolgármester 

Takács Zsolt 

Szabó Gábor testületi tagok 

 

Az ülésről távolmaradt: 

Buga Viktor képviselő 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

Varga Attiláné gazdálkodási 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 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. 

Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirendet és a napirend módosítását. 

 

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 

23/2014.(IX.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Nyilvános ülés napirendje: 

 

1. A közterületek elnevezésének szabályairól és a házszámozás rendjéről szóló 

rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Erdei kilátó létesítése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

6. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz saját forrás biztosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

7. Önkormányzati segély iránti kérelmek 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: A közterületek elnevezésének szabályairól és a házszámozás rendjéről 

szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy a kormányhivatal felhívta az önkormányzatok 

figyelmét, hogy a közterületek elnevezésének szabályairól és a házszámozás rendjéről minden 

önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. A kiküldött rendelet tervezet a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően készült. A rendelet többek között tartalmazza, hogy ki tehet 

javaslatot a közterületek elnevezésére, az eljárás menetére, illetve a házszámozásra vonatkozó 

előírásokat. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

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 7/2014. (X.6.) 

önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól és a 

házszámozás rendjéről 

        (A rendelet írásban mellékelve) 

 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Elmondja, hogy a rendelet módosítás alapjául 

szolgáló pénzmozgások már megtörténtek, ezekhez igazították a rendeletet. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg. 
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Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.6.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II.21.) rendelet módosításáról 
  (A rendelet írásban mellékelve) 

 

3. napirendi pont: Beszámoló Tárnokréti Község Önkormányzata 2014. I. félévi 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető: Ismerteti az. 1. félévi beszámolót. Elmondja, 

hogy a társulási hozzájárulásokat még meg kell fizetni, ezen kívül egyéb jelentősebb kiadások 

a második félévben fognak majd jelentkezni.  

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló 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  

24/2014.(IX.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal 

jóváhagyja.  

 

 

4. napirendi pont: Erdei kilátó létesítése 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Év elején már szóba került, 

hogy Annus Péter erdei kilátót kíván építeni a falu külterületén. Jelenleg folyamatban van az 

építési engedélyezési eljárás, 2015. áprilisára be kell fejeződnie a kivitelezésnek tekintettel 

arra, hogy részben pályázati forrásból kerül sor az építésre. A kilátó tervezett magassága 16,2 

m2, amely meghaladja a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott építési magassági 

korlátot. Annus Péter kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy az önkormányzat a 

rendezési tervet módosítsa, melynek költségét a kérelmező átvállalja. 

 

dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy az illetékes Járási Hivatal Építéshatósági 

Csoportjával egyeztetett, és a meglévő magassági korlátozás ellenére a kilátó megépítéséhez 

nem szükséges a rendezési tervet módosítani, figyelemmel az építmény jellegére, céljára. A 

kilátó Annus Péter saját tulajdonában álló ingatlanán kerül felépítésre, azonban a kilátót 

közösségi, közérdekű használatba kívánja adni a tulajdonos, melyről az önkormányzattal 

megállapodást köt. A közérdekű használati jog az ingatlan-nyilvántartásban is feltüntethető. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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  

25/2014.(IX.29.) határozata 
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Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Annus Péter erdei kilátót építsen a tulajdonát képező Tárnokréti 010/16 hrsz. alatti 

ingatlanon. A kilátó közösségi használatának biztosítása érdekében az 

önkormányzat megállapodást köt az ingatlan tulajdonosával. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat a korábbi 

években is csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Jelen döntéssel a csatlakozási szándékot 

nyilvánítja ki az önkormányzat. A későbbiekben, a beérkezett pályázatokról és az ennek 

alapján odaítélt összegről külön dönt majd a testület. Szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

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  

26/2014.(IX.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához, és az Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja. 

 

A Képviselő-testület dönt arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 

keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntést az alapkezelő által 

üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szándéknyilatkozatokat a nevében írja alá, valamint utasítja a polgármestert, hogy 

a pályázati kiírások helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: az ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóban meghatározott határidők  

 

 

6. napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz saját forrás biztosítása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Elmondja, hogy idei évben is lehetőség van arra, hogy 
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az önkormányzat szociális célú tűzifát vásároljon kedvezményesen. 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Elmondja, hogy az idei évben is lehetőség van szociális célú tűzifa 

vásárlására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletben meghatározottak szerint. 

Tárnokréti a rendelet szerint 16 m
3
 keménylombú tűzifát, vagy 48 q barnakőszenet vásárolhat 

kedvezményesen. A rendelet szerint önrészt is kell vállalni, aminek a mértéke összese fa 

esetén 20.320,- Ft, szén esetén 30.480,- Ft. Ezen felül a szállítási költség is az 

önkormányzatot terheli. A támogatásban részesített települési önkormányzatoknak 

rendeletben kell majd szabályozniuk a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes 

feltételeit. Ezt a rendeletet majd a következő ülésen hagyja jóvá a testület, amennyiben most 

úgy dönt, hogy élni kíván a lehetőséggel. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester Javasolja, hogy az önkormányzat tűzifát igényeljen. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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  

27/2014.(IX.29.) határozata 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

Tárnokréti igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM 

rendeletben meghatározottak szerint 16 m
3
 tűzifa vásárlásához.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tűzifa vásárlásához 20.320,- Ft 

(húszezer-háromszázhúsz forint) saját forrást biztosít, továbbá vállalja, hogy a 

szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény 

benyújtásáról, és a saját forrás kifizetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: 2014. október 06. 

 

 

Napirend után: 

 

 

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

 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület a tárgyalást zárt ülés keretében folytatta tovább. 

 

 

 

Kmf.  

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita  

 polgármester jegyző 

 


