
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3-4/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 

megtartott 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 

Kónya Edina alpolgármester 

Gecsei Péter 

Takács Katalin 

Takács Zsolt képviselők 

 

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

Dr. Horváth Rita jegyző 

 

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. Szavazásra bocsátja a 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  

12/2015.(III.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

 

Napirend: 

 

1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

3. Az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

4. Az önkormányzat 2015-2018. évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

 

5. Ingatlan vételi ajánlat 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 
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Napirend tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a település belterületén a 

rendelet hatályba lépését követően, az abban foglalt feltételekkel lesz lehetőség a kerti hulladék 

égetésére. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta meg. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) 

önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

(A rendelet írásban mellékelve) 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző Ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

tv. 33. § (1) bekezdése alapján az ún. klasszikus ajánlatkérői körbe tartozók - mely kategóriába 

tartoznak a helyi önkormányzatok is – a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni a tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárásokról. Az 

elfogadott közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a nem tervezett, év közben mégis 

szükségessé váló közbeszerzési eljárás a későbbiekben szabadon lefolytatható. Ezekben az 

esetekben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. 

Tárnokréti Község Önkormányzata jelenleg 2015. évre nem tervez közbeszerzési eljárást, így 

nemleges terv elfogadása szükséges. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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  

13/2015.(III.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztett tartalommal. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2015.(III.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programját. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2015-2018. évi belső ellenőrzési stratégiájának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 

(Írásos előterjesztés mellékelve) 

 

Dr. Horváth Rita jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-a 

értelmében az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiáját a Képviselő-testült hagyja jóvá. A 

Hivatal által megbízott külső szakértő elkészítette a 2015-2018. évekre vonatkozó belső 

ellenőrzési stratégiát. Kéri a Képviselő-testülettől ennek jóváhagyását. 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: 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 

15/2015.(III.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

önkormányzat 2015-2018. évi belső ellenőrzési stratégiáját. 

 

Felelős: belső ellenőrzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. napirendi pont: Ingatlan vételi ajánlat 

Előterjesztő: Molnárné Boros Katalin polgármester 

 

Molnárné Boros Katalin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy korábban 

már határozott a testület az önkormányzat tulajdonát képező Tárnokréti 083/2 hrsz. alatti 

ingatlan értékesítéséről a Réti-Tours Kft. részére 30.000,- Ft összegért. Az adásvételre akkor 

nem került sor, mivel a Réti-Torus Kft. az elfogadott vételi ajánlat ellenére nem jelentkezett a 

szerződés megkötése érdekében. A közelmúltban újabb vételi ajánlat érkezett az ingatlanra 

Gecsei Mátyás részéről. A vételi ajánlat 60.000,- Ft összegű. Javasolja az ajánlat elfogadását. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015.(III.26.) határozata 

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gecsei 

Mátyás tárnokréti lakos 60.000,- Ft összegű vételi ajánlatát az önkormányzat 

tulajdonát képező Tárnokréti 083/2 hrsz. alatti ingatlanra. 
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Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Molnárné Boros Katalin polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 órakor 

bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző 


