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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Zaránk Község Önkormányzatának és Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. 
március 07. napján megtartott 16 órakor kezdődő közös képviselő testületi ülésén. 
 
Jelen vannak:  
 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete részéről: 
 

Csintalan István  polgármester 
   Lukács Sándorné  képviselő 
   Juhász Ildikó   képviselő 
   Csintalan József  képviselő 
   Urbán Béla    képviselő 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete részéről: 
 
   Tímár László   polgármester 
   Keresztesiné Ollári Anna képviselő 
   Molnár Andrásné  képviselő 
   Bencze László   képviselő 
   Kiss Ferenc   képviselő 
 
Meghívottak:  Csintalanné Brindza Tünde Zaránki Idősek Otthona Gondozási 
       Központ intézményvezetője 
   Kassáné Dér Gizella  Tarnamérai Általános Iskola igazgatója 
   Góth Zoltánné   gazdálkodási előadó 
   Pető Szilvia   gazdálkodási előadó 
   Vargáné Tóth Márta  körjegyző 
   Besenyei Krisztián  jegyzőkönyvvezető 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy mindkét testület 
határozatképes, a tarnamérai képviselő testületből Besenyei Ferenc képviselő és Somodi 
Mihály képviselő betegség miatt igazoltan távolmaradtak. Külön köszönti a nemzetközi nőnap 
alkalmából minden jelenlévő férfitársa nevében a megjelent hölgyeket. Javasolja, hogy a 
meghívón feltüntetett napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra, így megkérdi, hogy van-e 
valakinek más javaslata, mivel nem volt a testületek egyhangúan elfogadták.  
 

1. napirendi pont: Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 
2012. évi költségvetésének tárgyalása 

 
Csintalan István polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel 
vagy egyéb javaslat. Átadja a szót Tímár László polgármesternek. 
 
Tímár László polgármester: 
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Köszönti a megjelentek. Elmondja, hogy egy nehéz időszak volt.  Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy nehéz döntéseket hoztak főleg a bölcsőde illetve a napközi konyha 
tekintetében. Javasolja elfogadásra e napirendi pontot. 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e egyéb észrevétel, javaslat, mivel a nem volt így szavazásra teszi fel a 
Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést a zaránki testületnek. 
 

(szavazás) 
 

Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 

 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testületének  

12/2012. (III. 07.) önkormányzati határozata 
 

Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnaméra – Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár 
Óvoda és Süni Bölcsőde intézmények 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnaméra – Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár 
Óvoda és Süni Bölcsőde 2012. évi költségvetését alkalmasnak találta, és az előterjesztésben 
leírtak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e egyéb észrevétel, javaslat, mivel a nem volt így szavazásra teszi fel a 
Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést a tarnamérai testületnek. 
 

(szavazás) 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta 

. 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testületének  

19/2012. (III. 07.) önkormányzati határozata 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnaméra – Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár 
Óvoda és Süni Bölcsőde intézmények 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnaméra – Zaránk Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Tarnamérai Általános Iskola, Napsugár 
Óvoda és Süni Bölcsőde 2012. évi költségvetését alkalmasnak találta, és az előterjesztésben 
leírtak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 

2. napirendi pont: Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetésének tárgyalása 

 
Csintalan István polgármester: 
 
Átadja a szót Tímár László polgármesternek. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kiegészíti annyival, hogy a tavalyi év folyamán egy fő dolgozótól meg kellett válnia a 
körjegyzőség tarnamérai hivatalának. 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e szóbeli kiegészítés, vagy egyéb észrevétel, mivel nem volt, így 
szavazásra teszi fel a Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetését a zaránki testületnek.  

 
(szavazás) 

 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta 
 

Zaránk Község Önkormányzat képviselő testületének  
13/2012. (III. 07.) önkormányzati határozata 

 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra-Zaránk Községek 
Körjegyzőségének 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 
2012. évi költségvetését alkalmasnak találta, és az előterjesztésben leírtak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
 
Tímár László polgármester: 
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Megkérdi, hogy van-e szóbeli kiegészítés, vagy egyéb észrevétel, mivel nem volt, így 
szavazásra teszi fel a Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetését a tarnamérai testületnek. 

 
(szavazás) 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testületének  
20/2012. (III. 07.) önkormányzati határozata 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra-Zaránk Községek 
Körjegyzőségének 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 
2012. évi költségvetését alkalmasnak találta, és az előterjesztésben leírtak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 

3. napirendi pont: Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés, észrevétel vagy javaslat. Átadja a szót 
Bencze László képviselőnek. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Köszönti a megjelenteket. Köszönettel vette a beszámolót, mely véleménye szerinti tartalmas 
és magas szintű, viszont ezzel kapcsolatban pár kérdése lenne. Elmondja, hogy adóügyi és 
pénzügyi ügyintézői résznél két fő személyi változás történt. Az adóügyi ügyintéző esetében 
véleménye szerint nem lezárt a dolog, mivel komoly mulasztásokat vétett és véleménye 
szerint számára kedvező a közös megegyezéssel történő felmondás még előnyös is. Elmondja, 
hogy az anyagban szerepel, hogy munkaidő túli többlet munkavégzéssel tudják a határidőket 
tartani és megkérdi, hogy a hivatali dolgozóknak mennyi a heti munkaideje. Megkérdi, hogy a 
népszámlálás során a számlálóbiztosok kiválasztása milyen alapon történt. Az irattárazással 
kapcsolatban megkérdi, hogy milyen megoldás elképzelhető Tarnamérán az iratok 
elhelyezése biztonságos és zökkenőmentes legyen mivel tudomása szerint 10 évenként a 
levéltárnak meg kell küldeni. Megkérdi, hogy kell-e új irattárat létesíteni. Megkérdi, hogy a 
zaránki szociális otthonnak hány fő az engedélyezett létszáma és ezzel kapcsolatban bővebb 
tájékoztatást szeretne kapni a bentlakók fluktuációjáról. További kérdésként merül fel, hogy 
miért ilyen magas a házi pénztári forgalom Tarnaméra településen. Elmondja, hogy a 
Tarnamérán a korábbi építmény és telekadót a kommunális adó váltotta fel. Véleménye 
szerint ez egy igazságtalan adóztatás. Elmondja, hogy a befejezés véleménye szerint 
frappánsra sikerült és a két polgármestertől várna választ, hogy a jövőtől, mint várnak 
gondolva itt a lakosság létszámát és hogyan képzeli a közös hivatalt. Köszöni a figyelmet.  
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Csintalan István polgármester: 
 
Átadja a szót Vargáné Tóth Márta körjegyzőnek. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Köszönti a képviselőket. Az adóügyi ügyintézővel kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, 
hogy az önkormányzat minden évben tárgyalja a belső ellenőrzési tervét. Elmondja, hogy az 
adóügyi ellenőrzés során büntetőjogi felelősségre nem érkezett javaslat. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy valóban közös megegyezéssel került felmondásra és a nyugdíjazásáig 
számos évet kell dolgoznia és a több évtizedes munkájára tekintettel nem hivatalvesztéssel 
került megszüntetésre a munkaviszonya. A munkaidővel kapcsolatban elmondja, hogy heti 40 
óra, és itt felhívja a figyelmet, hogy március 1-én lépett életbe az új közszolgálati tisztviselő 
törvény, mely egységesen vonatkozik a kormány és köztisztviselőkre is. A népszámlálással 
kapcsolatban elmondja, hogy a népszámlálás nem hatósági feladat, és erre lehetett jelentkezni. 
Elmondja, hogy főként azon emberekre számítottak, akik valamilyen gyakorlatot a korábbi 
időszakban szereztek. Irattár tekintetében tájékoztatja a képviselőket, hogy a külső irattár 
mind műszaki mind statikai állapota miatt 3 év iratanyaga és a tárgyév a hivatalban, a kézi 
irattartárban került tárolásra. Elmondja, hogy selejtezés nem igazán volt és ez problémát jelent 
nemcsak munkaerő kapacitásváltozás miatt, hanem a legnagyobb probléma az, hogy az 
iratanyagot a levéltár kizárólag saválló edényzetben fogadja be, ami jelentős anyagi 
megterhelést jelent. Az Idősek Otthona kérdésére válaszolva Zaránk Község Önkormányzata 
26 fő engedélyezett létszámmal és országos lefedettséggel működteti az otthont, minden 
további kérdéssel kapcsolatban szívesen válaszol, vagy az intézmény vezetője felé is 
bizalommal fordulhatnak. A házi pénztárral kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint 
nem nagy összegű kifizetések vannak. Elmondja, hogy két ok miatt lehet nagyobb összegű 
forgalom az egyik az intézmények közötti elszámolás tekintetében, és a segélyezés 
rendszerében, valamint a közfoglalkoztatottak munkabére heti rendszerességgel történő 
fizetése adhatja a házi pénztár forgalmát. Kommunális adó tekintetében megjegyzi, hogy 
véleménye szerint képviselő úrnak a kommunális adó filozófiájával nem ért egyet. A további 
szervezeti működésről még sok kérdés merült fel. Megköszönte a figyelmet.  
 
Csintalan István polgármester: 
 
Átadja a szót Tímár László polgármesternek. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Bencze László képviselő kérdésére válaszolva, elmondja, hogy az egyebek napirendi pontban 
kívántak ezzel kapcsolatban szólni, hiszen 2013. január 01. napjával járás kialakítás kerül 
tervezésre. Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenleg információi szerint megközelítőleg 
2200 fő a létszáma a két településnek együtt. Elmondja, hogy a két település tud együtt 
dolgozni és a jó kapcsolatot sikerült kialakítani az elmúlt évek, évtizedek során. 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Két dologra reagálva, hogy hogyan tovább 2013-tól, amely nemcsak a képviselőket, hanem a 
lakosságot is érdekli. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban biztos információt jelenleg senki 
sem tud mondani, viszont ez a későbbiekben ez ki fogja forrni magát. Elmondja, hogy 
Tarnaméra és Zaránk is folyamatosan a jó kapcsolat kialakításra törekedtünk, mind a 
képviselőkkel, dolgozókkal és intézményvezetőkkel is. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 
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május közepén lesz a KÖSZ-nek egy közgyűlése a polgármesterek részére és talán 2-3 hónap 
múlva az itt felvetett kérdésekre is több választ fogunk kapni, melyen akár ismét egy közös 
testületi ülés keretében tárgyalhatnak. Elmondja, hogy az anyaggal kapcsolatban elégett és 
javasolja elfogadásra. Átadja a szót Kiss Ferenc képviselőnek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszönti a megjelenteket. Megköszöni a jegyzőnő tartalmas beszámolóját, mely véleménye 
szerint jó leírás. Érdekességként veti fel, hogy Tarnamérán bölcsőde bezárása is megtörténhet, 
Zaránkon pedig arra készülnek, hogy az idősek otthonát bővítsenek, megjegyezve, hogy jelen 
körülmények ezt hozzák és Magyarország öregszik mely hosszú évek múlva ez mit hozhat. 
Elmondja, hogy szeret Zaránkon megállni, átutazni is és örömmel látja ezt a rendezett falut.  
 
Csintalan István polgármester: 
 
Megköszöni az elismerő szavakat. Megkérdi, hogy van-e még egyéb, kérdés, észrevétel. 
Átadja a szót Keresztesiné Ollári Anna képviselőnek.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Megköszöni a beszámolót. A beszámolóból idézve:„2012 a kihívások éve lesz minden 
közszolgálati feladatot ellátó számára…….Ezen változó környezetben szeretnénk mégis 
tudásunk legjavát adva szolgálni mindkét település lakosságát, a települések polgármesterit és 
képviselőit.” Ehhez kapcsolódóan az eddig végzett munkát is szeretné megköszönni és 
minden problémát megoldani, hiszen ez embert próbáló feladat és ehhez további jó egészséget 
kíván mindenkinek. 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Köszöni szépen az elismerő szavakat. Megkérdi, hogy van-e még valakinek kérdése, mivel 
nem volt így szavazásra teszi fel a körjegyzőség 2011. évi teljesítéséről szóló beszámolót a 
zaránki testületnek.  
 

(szavazás) 
 

Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 

 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő testületének  

14/2012. (III. 07.) önkormányzati határozat 
 

Zaránk Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra-Zaránk Községek 
Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzat képviselő Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót alkalmasnak találta, és az előterjesztésben leírtak 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e még valakinek kérdése, mivel nem volt így szavazásra teszi fel a 
körjegyzőség 2011. évi teljesítéséről szóló beszámolót a tarnamérai testületnek.  
 

(szavazás) 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testületének  

21/2012. (III. 07.) önkormányzati határozata 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra-Zaránk Községek 
Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót alkalmasnak találta, és az előterjesztésben leírtak 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 

4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok, javaslatok 
 
Csintalan István polgármester: 
 
Megkérdi, hogy van-e valakinek az eddig elhangzottakon kívül egyéb ügye, indítványa vagy 
javaslata, mivel nem volt megköszöni minden képviselőnek és meghívott személynek a 
részvételt és szeretettel meghív mindenkit egy közös vacsorára.  
 
 
Mivel egyéb hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt Csintalan István polgármester az ülést 
1715-kor bezárta. 
 

k. m. f. 
 
 
  Csintalan István     Tímár László 
             Zaránk Község Polgármestere          Tarnaméra Község Polgármester 
 
 
 

Vargáné Tóth Márta 
Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzője 


