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Tarnaméra Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2012. március 08. napján 
megtartott képviselő-testületi üléséről 

 
 
 

Hozott döntések: 
 
Határozat száma Tárgya 

22/2012.(III.08.) 
A közmeghallgatás anyagának 
megtárgyalásáról szóló 5. napirendi pont 
napirendről levétele 

23/2012.(III.08.) 
2012. május 07. napján hétfőn 17. órai 
kezdettel falugyűléssel egybekötött 
közmeghallgatásról 

24/2012.(III.08.) 
Besenyei Ferenc képviselőnek a képviselő-
testülethez intézett a képviselői tisztségről 
történő írásbeli lemondásáról 

25/2012.(III.08.) 
Tarnaméra 057/14 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására vonatkozó kérelem 
megtárgyalásáról 

 
 
 
Rendelet száma Tárgya 
1/2012. (III.08) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
2/2012. (III. 08.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

3/2012. (III.08.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló 10/2011. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésről 
 

4 / 2012. ( III.08. ) A szociális ellátásokról  
 

 
 
 
 
 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. március 08. napján megtartott 16. 
órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
 
 

Jelen vannak:           Tímár László    polgármester  
                                   Bencze László                                    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 
Kiss Ferenc    képviselő 
Molnár Andrásné   képviselő 
Somodi Mihály                                  képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek: Vargáné Tóth Márta   körjegyző 
                                              Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 
                                              Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 

                       Kassáné Dér Gizella    Tarnamérai Általános Iskola Igazgatója 
                       Molnár László                                    könyvvizsgáló 

 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő testület 
határozatképes. Megkérdi, megkapta-e mindenki a testületi ülés anyagát. Javasolja, hogy a 
meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg, de mielőtt a napirendi pontokra 
térnének, kéri a tisztelt képviselő testület tagjait, hogy az 5. napirendi pontot: A 
közmeghallgatás anyagának megtárgyalását áprilisi testületi ülésen tárgyalják meg. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Ferenc és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
 
 
Napirend előtt:  
 
 
Tímá László polgármester: 
 
Az elhangozottak alapján indítványozza, és szavazásra teszi föl, hogy a közmeghallgatás 
anyagának megtárgyalásáról szóló 5. napirendi pont tárgyalását napirendről vegye le a 
képviselő-testület. Ezen napirend a képviselő-testület a 2012. áprilisi ülésén kerüljön 
megtárgyalásra. 
 

(szavazás) 
 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 
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22/2012.(III.08.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 5. napirendi pont elnapolására 
vonatkozó polgármesteri javaslatot megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívóban megjelölt a 
közmeghallgatás anyagának megtárgyalásáról szóló  5. napirendi pont napirendről leveszi,  
ezen napirendet a képviselő-testület a 2012. áprilisi ülésén tárgyalja meg.  
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 

 
 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének II. fordulós 
megtárgyalása, és a költségvetés jóváhagyása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
A február 02-i és 16-i testületi ülésen tárgyaltak, valamint a tegnapi együttes testületi ülésen 
jóváhagyottak alapján elkészült a költségvetési rendelet tervezet. Átadja a szót Molnár László 
könyvvizsgálónak. 
 
Molnár László könyvvizsgáló: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetés, a képviselő testület és az előkészítők 
komoly munkájának köszönhetően készült a rendelet tervezet, mely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelel.   
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy többször közösen egyeztetett a gazdálkodással és az intézményekkel. Ennek 
az előkészítő munkának köszönhető a költségvetés összeállítása. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi föl, az Önkormányzat és Intézményei 
2012. évi költségvetésének elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2012. (III.08) önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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(Kassáné Dér Gizella és Molnár László 16.20 órakor távoznak az ülésről) 
 

 
2. napirendi pont: A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az új szakfeladat rend, a konyha átszervezése indokolta az SZMSZ módosítást, mely 
indokolás az előterjesztésben részletesen leírásra került. További hozzászólás nem volt, 
szavazásra teszi föl, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.  
 

 (szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Tarnaméra Község Önkormányzatának 
2/2012. (III. 08.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.28.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
  

 
3. napirendi pont: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az előterjesztés is tartalmazza, de mára már mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzatok 
árhatósági jogköre megszűnt, így szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése. További 
hozzászólás nem volt, szavazásra teszi föl, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete 

 
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 

megállapításáról szóló 10/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelet 
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hatályon kívül helyezésről 
 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

4. napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az előző testületi ülésen jegyző asszony ismertette a törvényességi észrevételben foglaltakat, 
valamint tájékoztatót adott a jogszabályváltozásokról is. Ez a rendelet tervezet ez alapján 
készült. A képviselő-testülettől a napirendhez további hozzászólás javaslat nem érkezett, 
szavazásra teszi föl, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
elfogadásra. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 

 
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

4 / 2012. ( III.08. ) önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátásokról  
 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok: 
 

 
Tímár László polgármester: 
 
Napirend előtt kérte az 5. napirend napirendről történő levételét. A falugyűlés időpontját 
viszont szeretné, ha már most megbeszélné a képviselő-testület. Javasolja, hogy a falugyűlés 
és a közmeghallgatás időpontja 2012. május 14.-e (hétfő) 17 óra legyen az Általános Iskola 
tornatermében.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Véleménye szerint korábbi időpontra kellene tenni a falugyűlést és a közmeghallgatást, hogy 
ne essen egybe a tavaszi munkálatokkal. 
 
Bence László képviselő: 
 
Megkérdi, hogy miért nem tudott a polgármester úr felkészülni, nem tudja támogatni az 
időhúzását. 
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Tímár László polgármester: 
 
Úgy érzi, hogy a lakosság ez idáig is lett tájékoztatva, de szeretne megfelelően felkészülni. 
Eredetileg a 14-i időpontot javasolta, de ha a testület úgy véli, lehet akár május 7-én egy héttel 
korábban is. Ezt a korábbi időpontot elfogadhatónak tartja. Szavazásra teszi fel, hogy a 
képviselő testület a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást 2012. május 7. 17 órai 
kezdettel a Tarnamérai Általános Iskola tornatermében kerüljön megtartásra. 
 

szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 
 
                                         23/2012.(III.08.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlés időpontjára vonatkozó polgármesteri javaslatot megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 49. §-ban és 50. §-ban 
szabályozottak szerint 2012. május 07. napján hétfőn 17. órai kezdettel falugyűléssel 
egybekötött közmeghallgatást tart a Tarnamérai Általános Iskola Tornatermében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az SZMSZ-ben szabályozottak szerint a 
közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontjáról és helyéről a lakosságot értesítse. 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Besenyei Ferenc képviselő társuk levelében egészségügyi  
állapotára hivatkozva, képviselő testületi mandátumáról lemond. Kéri a képviselő testületet, 
hogy képviselő társuk kérését vegye tudomásul. E tényt figyelembe véve, aki a képviselő 
testületi választáson a sorban következő legtöbb szavazatott kapott jelölt lesz az új képviselő. 
Besenyei Ferenc képviselő társuk 22 évig látta el képviselői faladatát, véleménye szerint, ha a 
testületi tagok is úgy gondolják, köszönjék meg a sok éves fáradtságos munkát és kívánjanak 
további jó egészséget. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Támogatja polgármester úr javaslatát. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Elmondja, hogy a képviselő testület Besenyei Ferenc képviselő érdemei megköszönése 
céljából határozatban dönt arról,  - tekintettel arra, hogy 22 éven keresztül a közösségért 
munkálkodott - , és kifejezi azon szándékát, hogy meg kívánja ezt a hosszú éveken át tartó 
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munkát köszönni, akkor ezt önkormányzati forrásból is megtehető. Felveti a lehetőségét, hogy 
a munkássága és életútja jelentheti-e azt, hogy Tarnaméráért Kitüntető díjban részesüljön. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy mielőbb meg kellene köszönni a munkáját Besenyei Ferenc képviselő 
társának és javasolja, hogy a Tarnaméráért Kitüntető díjban részesüljön. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Jó ötletnek tartja a jegyző asszony hozzászólását, hogy megköszönjék Besenyei Ferenc 
képviselő úr hosszú éves faluért tett munkáját. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Támogatja jegyző asszony felvetését, de véleménye szerint egyeztetni kellene Besenyei 
Ferenc képviselő társukkal az elköszönés időpontjáról, és mi hamarabb javasolja ezt az 
időpontot, mert most van aktualitása. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, hogy a képviselő testületi határozatba foglalva köszönje meg a Besenyei 
Ferenc képviselő társuk sok éves munkáját. 
 

szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
 

24/2012.(III.08.) Önkormányzati határozat 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Besenyei Ferenc képviselőnek a 
képviselő-testülethez intézett a képviselői tisztségről történő írásbeli lemondását tudomásul 
veszi. 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Besenyei Ferenc több évtizedes 
képviselői munkáját, bizottsági elnöki tevékenységét megköszöni, a továbbiakra gyógyulást 
és jó egészséget kíván.  
 
2. A képviselő-testület Besenyei Ferenc településért végzett képviselői munkáját ajándékkal 
kívánja megköszönni, melynek átadását a képviselő úrral történő előzetes egyeztetés alapján 
határozza meg a testület. 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
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Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy az elmúlt héten beszélt az Erdélyi Méra település képviselőjével, és szeretettel 
várják a Tarnamérai vendégeket 2012. május 18-20-ig. Elmondja, hogy hétfőn Hevesen 
bírósági tárgyalás volt a Tarna Land-el folyó perben. A  jogi képviselő  tájékoztatást adott az 
elhangzottakról és erről anyagot is fognak kapni. Különösebb beadvánnyal nem élt Balázs 
György úr. Vitatja a szerződés megszüntetését, arra apellált, hogy ő teljes egészében eleget 
tett azon beruházásoknak, amelyeket a szerződésben vállalt. A következő tárgyalás 2012. 
április 23-án lesz, amelyre Bencze László és személye is hivatalos lesz. Kéri, hogy 
gondolkodjanak el képviselő társai, Tarnaméra-Zaránk önkormányzatával a közös 
önkormányzati hivatal megalakításáról és javasolja, hogy Boconád önkormányzatot is 
keressék meg a társulás ügyében. Boconád településen több lakos támogatná az egyesülést, de 
sokan ellenzik ezt.  Mindenképpen a testület fog ebben dönteni. Javasolja a kapcsolat 
felvételét, és e tárgyban a beszélgetést. Megkérdi, hogy elinduljanak-e ebben az irányban. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Véleményi szerint határozott léptekkel kell elindulni ez ügyben. A három település 
csatlakozását jó gondolatnak tartja, meghívásos beszélgetést javasol. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Javasolja a Boconádi testület baráti beszélgetésre való mi hamarabbi meghívását. Jó ötletnek 
tartja a Boconádi társulást. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Támogatja az elgondolást, hogy beszéljenek a szomszéd településsel, azt javasolja, hogy 
Tarnazsadány polgármesterével is vegyék fel a kapcsolatot, hogy megtudják mi a szándékuk. 
Úgy gondolja, hogy Tarnaméra település a jó elhelyezkedése miatt középponti hely lehet 
Önkormányzati hivatal tekintetében is. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy az iskola társulás idején Tarnaméra szeretett volna Boconáddal társulni, 
véleménye szerint, ha többször találkoztak volna, lehet, hogy a társulás létrejöhetett volna. Az 
önkormányzati társulás esetében támogatná a beszélgetések létrehozását, javasolja, hogy 
hívják meg a testület tagjait. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Azt hallotta, hogy Boconád már minden környező faluval tárgyalt a társulásról, kivéve 
Tarnamérát. Megkérdezett egy boconádi lakos,  képviselőt, hogy a két település miért nem 
akar társulni. Véleménye szerint is meg kell kezdeni a tárgyalásokat Boconáddal. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Úgy gondolja, hogy a tegnapi közös testületi ülésen, határozaton kívül mind két település 
kifejezte abbéli szándékát, hogy az eddigi több évtizedes közös közigazgatási gyakorlat, és 
békés egymás mellett élést együtt kívánják folytatni. Arra majd figyelni kell, hogy a 
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megfelelő időben, a megfelelő módon egymás felé kölcsönösen ki is kell fejteni testületi 
döntés formájában is, hiszen ez teremti meg majd annak az alapját, hogy valóban közös 
önkormányzati hivatal jöhessen létre. Automatikusan a körjegyzőségből nem lesz közös 
önkormányzati hivatal.  
 
Elmondja, hogy a képviselő testület február 16-i ülésén döntött a vásárolt élelmezés 
közbeszerzésének a kiírásáról, 2012-ben új közbeszerzési törvény lépett életbe. A 
közbeszerzési eljárások megindítása már önmagában indikálta azt az igényt, hogy a 
közbeszerzési szabályzatunk a vonatkozó új törvényi előírásoknak megfelelően újra 
szabályozásra kerüljön. Ennek érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytató gazdasági 
társaság segítségét kérték az új közbeszerzési szabályzat előkészítésében, erre vonatkozik a 
kiküldött közbeszerzési szabályzat, illetve az erre vonatkozó előterjesztés is. Folyamatban van 
egy közbeszerzésünk, aminek eredménye képpen, vélhetően március 20-ig döntést kell hozni 
a képviselő testületnek, el kell bírálni a közbeszerzést. Véleménye szerint az a célszerű, ha az 
anyagot a lehető leghamarabb a képviselő testület elé terjesztik. Így az egyebekben kiosztásos 
anyagként került a képviselő testület elé a közbeszerzési szabályzat. Kéri a testület tagjaitól, 
hogy amennyiben az anyag tartalma és a képviselő testület rálátása ezt lehetővé teszi, akkor 
ezen a testületi ülésen döntsön a szabályzat elfogadásáról, amennyiben nem tudja a testület ezt 
elfogadni, akkor ezen anyagot áttanulmányozva a március 20-i ülésen fogadja el a testület.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Véleménye szerint a közbeszerzési szabályzat terjedelme ahhoz túl hosszú, hogy ezt most 
elolvassák. Javaslata a döntésre a március 20-i testületi ülés. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
A képviselő testület február 16-i ülésén előterjesztésre került az a vételi ajánlat, amely a 
Tarnaméra 057/14 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozott. Akkor a képviselő testület 
indítványozta, hogy tudják meg az ingatlan helyét és a hozzá kapcsolódó információkat. Ezen 
határozatban foglaltaknak eleget téve megnézték ingatlan-nyilvántartási, tulajdonjogi 
szempontból is, és az elhelyezkedését tekintve is. Az ingatlan Pusztafogacs területén, ha 
Jászszentandrás irányába haladunk a Rózsa tanya előtt egy bekötő út mellet jobb oldalt 
található. Az ingatlan 1999-ben csere útján került Tarnaméra Község Önkormányzat 
tulajdonába 1/1 tulajdoni hányadban. 
 
Tímár László polgármester: 
 
több képviselő is jelezte, nem biztos, hogy értékesíteni kellene ezt az ingatlant. Ő maga is 
egyetért ezen felvetéssel. Szavazásra teszi fel, hogy a vételi szándék kerüljön elutasításra és az 
Önkormányzat ne kívánja értékesíteni a Tarnaméra 057/14 Hrsz. ingatlant. 
 
 

szavazás) 
 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta. 
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25/2012.(III.08.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Tarnaméra 057/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmet megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonát képező Tarnaméra 
057/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2802 nm területű külterületi ingatlanát nem kívánja 
értékesíteni. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Magda Róbert vételi 
ajánlatot benyújtó kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Beszéltek az elmúl testületi ülésen a Siófoki ingatlan ügyében. Elmondja, hogy az ügyben 
érdekelt települések polgármesterei bírósági idézést kaptak Budapestre. A települések 
közösen egy ügyvédet bíznak meg, aki érdekeiket képviseli. Ha a pert elveszítenék az 
Önkormányzatok, akkor a perköltség kb. településenként 20-25 ezer Ft költségtérítést von 
maga után településenként. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megpróbálja összegyűjteni, hogy Tarnaméra Önkormányzata milyen földterületekkel 
rendelkezik és kéri, ha a földterületek tudatában lesznek, a bérleti díjakat szedjék be a 
jelenlegi földhasználóktól. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Zaránki buszmegálló előtti terület tönkrement és meg kell 
javítatni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudomásul veszi, és ez ügyben megteszi a szükséges lépéseket. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Tisztelettel meghívja a képviselő testület tagjait az Általános Iskolában rendezeendő március 
15-i ünnepségre.  
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi FIDESZ szervezet is megrendezi a március 
15-i ünnepséget, szeretettel várnak mindenkit rövid kis műsorukra. Megkérdezi, hogy a Tarna 
Termálfürdő Kft tekintetében az engedélyekkel kapcsolatban van-e már információ. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy e tekintetben elmúlt héten, pénteken benyújtották a 
szálláshely szolgáltatás és a Büfé üzemeltetésére a kérelmet. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a cég a kérelmet Miskolcra is benyújtotta. Hónap végén a Kft-nek beszámolót 
kell készíteni, és hozzák a tervező irodával megkötött szerződést, miután Miskolcon kiadják a 
dokumentumokat. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Kéri, hogy a Hivatal időben hívja fel az ügyvezetők figyelmet arra, hogy a szerződés szerint 
legkésőbb minden év március 31-ig kell a Strand üzemeltetőjének beszámolni. Javasolja, 
hogy kérjék fel a Tarna Termálfürdő Kft-t, hogy szerződés szerint írásbeli beszámolót 
készítsenek, és addigi ismereteik alapján határidőben küldjék el. Amit, az ülés előtt legalább 5 
nappal kapjanak meg a képviselők, hogy fel tudjanak készülni. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Elmondja, hogy szóban már felhívták a Tarna Termálfürdő Kft figyelmét a beszámoló 
elkészítésére. A közétkeztetési közbeszerzési eljárásuknak a döntése várhatóan március 20-án 
kell, hogy sor kerüljön, azaz akkor testületi ülést kell tartani. Kérdi, hogy a tervezett március 
29-i ülést március 20-án tartsa-e meg a testület, vagy 2 testületi ülést szeretnének tartani? 
 
 
Bencze László képviselő: 
 
Figyelem felhívásként elmondja:  az 1.  napirendi ponthoz visszakapcsolódik, az adóságot 
kelteztető kötelezettség vállalásoknál,  és a figyelembe vehető bevételeknél 11.8 millió Ft –ot 
vesz fel az önkormányzat. Még folynak a tárgyalások a pénzintézettel, de ha megnézik 5 év 
alatt több mint 20 millió Ft-ot fizetnek vissza. 
 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Elmondja, hogy az óvoda beruházásra tervezésre kerülő hitel felvétele miatt a jelenlegi 
jogszabályoknak meg kell felelni, hogy a kölcsönt igénybe tudják venni. Tájékoztatja a 
testületet, ha a kölcsönt nem kapják meg, a beruházást még be tudják fejezni vélhetőleg április 
végén, vagy májusban és a vállalakozót ki tudják fizetni, viszont a fordított ÁFÁT nem tudják 
kifizetni. Ezért került a költségvetés a jelenlegi formájában beterjesztésre.  
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Bencze László képviselő: 
 
A faluközpont kialakítása című projekt című műszaki átadásának volt egy háttér 
megállapodása, amelyben az volt, hogy március hónapban lesz egy építési munkák időszakos 
felülvizsgálata, és amennyiben hiányosság lesz, azt április közepéig kijavításra kerül. Kéréssel 
fordul a polgármester úrhoz, mi szerint időben jelezze írásban a képviselőknek és kapjanak 
meghívást erre a bejárásra. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felveszi a holnapi nap folyamán Tóth István úrral a kapcsolatot, és kéri hogy tűzzön ki egy 
napot, nem látja akadályát a kérésnek. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy számos problémát látnak, észleltek, amit vagy a 
kivitelezés során felmerülő gondok, vagy az  időjárási viszonyok okoztak bizonyos helyeken. 
Pl.  a hivatal épületének külső homlokzatán szemmel látható a probléma. Kéri a testületi 
tagokat, ha van tudomásuk van  nem látványos helyen lévő hibákról, akkor azt jelezzék, hogy 
a szemle során észrevételezni lehessen. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy a bejáráson mindenki részt vesz és körbe járják a területet, ott majd írják 
a hibákat. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javaslattal él Tóth István felé, miszerint március 20-án 14 órakor történjen a bejárás. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Elmondja, hogy a szokásos keddi napokon az óvoda beruházással kapcsolatban  kooperációra 
sor kerül, az utóbbi időben viszont egyre kevesebb képviselő vesz ezen részt. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy 03.20-án és 03.29-én is tartsanak testületi ülést. Javaslatával minden képviselő 
egyet ért. Továbbá javasolja, hogy egy levél formájában éljenek megkereséssel a Tarna 
Termálfürdő Kft részére, hogy az írásbeli beszámolót mely időpontra készítsék el. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Az óvoda építésénél az ott közlekedő járművek erősen szennyezik sárral a járdát, és még nem 
látta, hogy letakarították volna egyszer is. Szemmel táthatóan az árokba takarítottak sarat, 
amit nem a víz mosott oda. Megkéri a polgármester urat, hogy hívja fel a figyelmet erre a 
problémára. Közli, hogy a keddi napokon azért nem vesz rész a bejáráson, mert úgy érzi, hogy 
mindegy hot ott vannak-e, vagy sem. Pl. a részszámla kifizetésénél az 50 %-os készültségi 
állapotról már elő volt készítve minden, a műszaki vezető jött a nyomtatványokkal és csak alá 
kellett írni. Ennek tudatában úgy érzi, hogy nincs értelme a bejáráson részt venni, majd a 
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végén ott lesznek, amikor az átadás lesz. Elmondja, hogy mindig érdekelték az óvodával 
kapcsolatos dolgok, de azt látja, hogy az emberen átnéznek és ha észrevétele van 
felháborodnak. Úgy gondolja, hogy okafogyottá válik a dolog. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Sajnálattal veszi tudomásul a hozzászólást és kéri, hogy vegyen részt továbbiakban is a 
kooperációs megbeszéléseken Kiss Ferenc képviselő társa.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy arról volt szó, hogy 50-% készültségi állapotban kívánták lejelenteni az 
óvoda állapotát, hivatkoztak arra, hogy sok anyag már le van téve bizonyos helyekre. Igaz, 
mert azóta, már tető került az épületre, ezzel nincs is problémája. A szerződés szerint arra 
vonatkozik a készültségi állapot, hogy mi került beépítésre, már pedig az akkori állapot 
szerint többen úgy gondolták, amit nem is vitattak, hogy nem állt olyan készültségi állapotban 
a beépített anyagok terén, mint amit előterjesztettek. Megkérdi, hogy a helyi adózás 
tekintetében a vállalkozó tett-e bejelentést. Megkérdi, hogy élhetnek-e még azzal a 
lehetőséggel, hogy letétbe helyezzenek pénzt a garanciális javítások el nem végzésére, amiből 
az el nem végzett javításokat lehet fedezni. Felhívja minden képviselő figyelmét, hogy 
figyeljenek oda a hibákra, mivel komoly pénzbe kerül a felújítás. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Tájékoztat, hogy a bevallási határidő még nem járt le. 
 
Tímár László polgármester: 
  
Megköszöni képviselő társai munkáját, mivel több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt 
az ülést 19 órakor bezárta. 

 
k.m.f. 
 

 
 

                        Tímár László                                             Vargáné Tóth Márta 
 polgármester                                                    körjegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
                              Kiss Ferenc                                               Somodi Mihály 
                                képviselő                                                    képviselő 


