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Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. augusztus 03 napján megtartott 12.00
órakor kezdődő rendkívüli képviselő- testületi üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Dr. Bessenyei Ákos
Keresztesiné Ollári Anna
Kiss Ferenc
Molnár Andrásné
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Katonáné Lőrincz Veronika
Kassáné Dér Gizella

jegyzőkönyvvezető
Általános Iskola igazgatója

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő testület
határozatképes. Tudatja, hogy Bencze László jelezte távolmaradását. Megkérdi, megkapta-e
mindenki a testületi ülés anyagát. Jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és
Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.
1. napirendi pont: A Tarnamérai Általános Iskola TIOP pályázat megtárgyalása
Tímár László polgármester:
Tudatja, hogy a rendkívüli testületi ülést az indokolta, hogy Tarnaméra Község
Önkormányzat számára van egy TIOP-os pályázati lehetőség, melyet a Hevesi Kistérségben
Tarnazsadánynak 10.420.00,-Ft-ot, és Tarnamérának 16.960.000,-Ft ítélt meg. A pályázat
beadási határideje hétfői nap. Közli, hogy az utóbbi időben nagyon sok egyeztetés folyt, hogy
van-e lehetőség pályázni és miben pályázhatnak. Az általános iskolában már volt egy elnyert
TIOP-os pályázat, amely 7.000.000,-Ft összegű volt. A két pályázat szorosan összefügg
egymással. Tegnap kapták meg a vállalkozók árajánlatát, amely alapján a pályázat író tud
dolgozni. A pályázat lényege, hogy 5 millió Ft-ot túl kell, hogy lépje az épület belső
kialakítása, amely 100 %-os finanszírozású, teljes egészében beépíthető az összes költség a
pályázat elnyert összegébe. Helyi vállalkozóktól kértek árajánlatot, ami három területet
érintet, villanyszerelés, kőműves munka, és asztalos munka. Azon termekben ahol a projekt
megvalósul és eszközök lesznek, teljes nyílászárók cseréje beépítésre kerül. A villany szerelés
részéről, ezen termekben teljes világítás korszerűsítés, a kőműves munka magába foglalja a
laminált padlótól a festésig kiterjedő minden kőműves munkálatot. A beadási határidő végén
vannak, de érdemben a pályázat, most jutott oda a dolog, hogy ez tárgyalásra kerüljön.
Somodi Mihály képviselő, Kassáné Dér Gizella és Besenyei Ferencné sokat dolgoztak az
informatikai részén, hogy mely eszközökre van szükség és mit lehet beépíteni a pályázatba.
Nagyon sok hasznos dolog van, amit az elkövetkezendő időben lehet hasznosítani.
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Somodi Mihály képviselő:
Tudatja, hogy nagymértékben mobil eszközökről van szó, pl. Notebook, amiből több db is
belefér, valószínűnek tartja, hogy kocsi segítségével tudják eljuttatni az egyik teremből a
másikba, ezek kis áram felvételű eszközök, ahol az akkumulátorok nagyon sokáig bírják.
Több projektor és interaktív tábla is van benne, volt szó nagyteljesítményű kivetítőről és
vászonról is. Beszéltek 1 db fény- hangterápiás készülékről, 1 db 6-os elosztóról, ami akár
gyógy terápiában, akár stressz oldásban, vizsga felkészülésben jól használható. Volt szó Enagyítóról, ami gyengén látóknál eredményesen használható. Kis értékű eszközöknél, amit a
logopédiában tudnak használni, a pályázat író meglátja, hogy belefér-e a pályázatba. Bizonyos
mozgásteret enged a pályázat, hogy 5 millió fölött azokban a termekben, amelyek érintve
vannak, ezáltal teljes felújítást tudjanak vére hajtani.
Tímár László polgármester:
Közli, hogy óriási segítség lenne, nem csak a felújításban, hanem a fűtés szempontjából is,
véleménye szerint nem lenne szabad kihagyni ezt a lehetőséget. Elmondja, hogy a
pályázatipénz rendelkezésre áll, csak be kell adni a pályázatot.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
Kiegészíti az elhangzottakat, hogy már van egy informatikai terük, amelyet tovább
szeretnének fejleszteni, szavazó szettel, amely a tanulók önálló feladat ellátását segítenék.
Olyan szoftver beszerzésére van lehetőség, amely a tanulói gépeket is összeköti egymással és
a tanári géppel. Minden gyermek kapna egy tanulói pendrive-ot amit év elején meg kapnak és
év végén visszaadnak, azon a tananyagot hazaviheti, dolgozhat rajta. Egy másik terem IKTS
eszközzel való felszerelését is szeretnék, amely több funkciós lenne, mint osztályterem, mint
természettudományi terem és digitális oktatásra is alkalmassá teszik, ide vásárolják a 25 db
tanulói laptopot. A pályázati pénzből teljesen megújulhat a bútorzat. A laptopok tárolására
olyan szekrényt vásárolnak, amely akkumulátoros, tölti a gépeket. Digitális tábla lesz
elhelyezve, ehhez szükség lesz egy gipszkarton falra, laminált padló kerül elhelyezésre. A
tornateremmel szembeni terem is felújításra kerül, ahol a fal és az aljzat, ablakok cseréje, és
digitális tábla elhelyezésére kerül sor. A könyvtár szobát tanulói laptopokkal fejlesztenék
tovább, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében jelentene nagy segítséget, itt is
történne ablak csere, ajzat felújítása és fal festése. A jelenlegi nevelői szobába digitális tábla
elhelyezése, ablakok cseréje kerül sor. Két digitális kocsi beszerzéséről is szó van, mert a
kastély épületében jól lehet használni.
Tímár László polgármester:
Elsődlegesnek tarja, hogy ezen eszközök beszerzését követően, nehogy a tantermek
kihasználtságánál gondot okozzon, mert amennyiben így kerülnének kialakításra a tantermek,
nem zavarnák a napi tanítást és tantermet nem veszítenek. Véleménye szerint mindenképen
adják be a pályázatot.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Nagyon örül ennek a lehetőségnek, mert az iskolának nagy jelentőségű előre lépést jelentene,
az eszköz készletet bővítenék és a felújítást is el kellene kezdeni és a mindennapi életbe
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maximális segítséget nyújtanának ezek az eszközök. Nem utolsó sorban három vállalkozónak
is munkát tudnának adni. Támogatja a lehetőséget.
Tímár László polgármester:
Kérdezte a szaktanároktól, hogy van-e szükség ezekre az eszközökre, amelyre a válasz
természetesen igen volt, és lehetőség nyílna több terem felújítására és nyílászárók cseréjére is,
amelyre amúgy is nagy szükség lenne és ezzel is több lesz az iskola. Fontosnak tartja, hogy
szállítói finanszírozású, csak egy fő lehet, aki generál kivitelező, és fontos tudni, hogy 30
napra kapják meg a kívánt összeget.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy nagyon sok szép és okos dolgot hallott, de sajnálja, hogy ez nem írásban
történt.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
Azért tartja jónak a szállítói finanszírozást, mert az iskolánál és az önkormányzatnál,
pénzügyi tranzakció nincs. A vállalkozók egymás között intézik a fizetéseket. Az iskola
dolga, hogy állandó adatszolgáltatást végezzen. Tudatja, hogy az előző TIOP-os pályázat is
ment szépen folyamatában, nem volt fennakadás a kifizetések terén sem. Kéri, hogy a
felújításokat úgy végezzék, hogy a tanítás ne legyen hátráltatva, úgy gondolja, hogy hétvégén
is tudnak majd dolgozni a munkások.
Tímár László polgármester:
Véleménye szerint, ha a szerződés aláírására kerül a sor, akkor az ütemezést már tudni kell. A
pályázat elbírálása november 15.-ig történik, ezt követően van egy 30 napos szerződéskötési
időszak, a vállalásban lehet mondani, hogy 2013. 08. 01. a befejezés időpontja, de lehet egy
év is. Nagyon sok munkát fektettek az előkészítésben, nagyon sok egyeztetésre került sor és
mindezek tudatában javasolja, hogy adják be a pályázatot.
Kiss Ferenc képviselő:
Kérdezi, hogy nyilván készülnek tervek, és költségvetés.
Tímár László polgármester:
Tudomásra hozza, hogy már készült egy kalkuláció, amely a vállalkozóktól érkezett és ezt
továbbította a pályázat írónak. 2.700.000,-Ft, 2.900.000,- Ft, és 901.000,-Ft ez a fő összeg
került a pályázatíró felé lejelentésre tagnapi nap folyamán, és ezt próbálják beépíteni, ezek az
adatok tájékoztató jellegűek a vállalkozók részéről. Szavazásra teszi fel, hogy a TIOP 1.2.5.
LHH kistérségekben Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás
és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében komponens-re szóló pályázathoz
csatlakozzanak és adják be a pályázatot.
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(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

70/2012.(VIII.03.) Önkormányzati határozat

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív program az Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű
minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH
kistérségekben „A komponens-re ” szóló pályázat előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív program az Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű
minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH
kistérségekben „A komponens”-e szóló pályázatot jóváhagyja, a pályázatot benyújtja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Tímár László polgármester:
Véleménye szerint mivel most került kiosztásra igazgató asszony részéről a TÁMOP 3.1.412/2 Innovatív iskolák fejlesztésével kapcsolatos pályázathoz az anyag, amelynek beadási
határideje szeptember 15. Két alternatívát javasol, vagy most gondolják végig, hogy
döntsenek-e a pályázattal kapcsolatban, hogy pályázzanak és felvegyék a pályázat íróval a
kapcsolatot, aki kezdje el kidolgozni, vagy döntsenek a következő testületi ülésen.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
Mivel a pályázatot folyamatosan adják be, és ha elfogy a pénz nem lesz lehetőségük pályázni.
Szeretné, ha most beszélnének róla, mert ha pályázat írónak kiadják, az több időt vesz
igénybe, ami a pályázati elképzelésben le van írva arról már az elmúlt testületi ülésen
beszéltek. Mivel a testület kérte, hogy mi az a program, amit meg akarnak valósítani és, hogy
mennyi ennek a várható költsége, összeállított egy anyagot ezzel kapcsolatban.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy ami ebbe a pályázatba beépítésre kerülne, azok eddig is megvalósult és
folyamatban lévő dolgok voltak, csak ezért az önkormányzat és a szülők fizetettek.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
Felhívja a figyelmet arra, hogy ezen költségeket kiváltaná a pályázat adta lehetőség. Sem a
pedagógusoknak, sem a gyerekeknek nem kerülne pénzbe a kirándulás, a nyári táboroztatás,
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amelyben az egész iskola részt vehetne, és némi eszköz beszerzésre is lenne lehetőség. Erdei
iskolába is járnak és a részvételi költség is ingyenes lenne. A pedagógusok továbbképzése is
költségmentes lenne. A Megyei meseíró verseny 20. évfordulós, szeretnének egy kiadványt
készíteni, 20 év legjobb meséiből, a bekötött kiadványt 50 példányszámban. Helyi
hagyományok felkutatására, helytörténeti vetélkedőkre, és az elkészült munkarabok kiállítása
is beépíthető. Két egészség nap is van benne, szűrésekkel.
Tímár László polgármester:
Tájékoztat, hogy maga az össz. projekt 7 millió Ft, ami azt jelenti, ha a pályázat ebben a
formában nyer, az összeg 25%-át a pályázat megnyerésekor le lehet igényelni, ami
1.750.000.-Ft, amivel el tudnak indulni. Az NFÜ-től lett kérve állásfoglalás a finanszírozás
tekintetében, és azt a választ kapták, hogy az előleg lekérésekor elkezdik a projektet és attól
kezdve, folyamatos a lekérés, nincs megszabva az idő intervallum. Amikor a projekt elérte a
70%-ot akkor kell elszámolni és a maradék 30 %-ot abban a pillanatban leutalják, majd a 30
%-al a projekt teljes befejezésekor kell elszámolni. A folyamatosan forog a pénz és az
önkormányzatnak nem kell pénzt befektetni. Kötöttek a gazdaságfejlesztési társasággal egy
szerződést és ezáltal nincs szükségük külön pályázatíróra, mert korlátlan pályázatírás szerepel
a szerződésben. A projekt menedzsmenti összeg teljes egészében benne van a pályázat fő
összegében.
Somodi Mihály képviselő:
Elmondja, hogy a múlthéten igazgató asszonnyal részt vettek egy videó konferencián,
beszéltek a Magyar SEAL alapítvány egyik képviselőjével, mert a pályázat egyik célja, hogy
közösségfejlesztés kommunikáció útján.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
Úgy kalkulált, hogy a 30 órás akkreditált tanfolyamon 14 fő pedagógus részt vesz és ha
helybe jönnek, 40.000,-Ft-ba kerül, ezért kalkulált az 540.00,-Ft-al. Vannak az osztályokban a
gyerekek között gondok és egy kicsit közelebb hozná őket egymáshoz kommunikáció útján,
ennek a gyermek a célcsoportja. A pályázatnak kötelező eleme a pedagógusok megújulása.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Megerősíti, hogy maximálisan támogatja a pályázatot, mert a támogatással kapcsolatos
információt is tudják és anyagilag az önkormányzatot sem terheli. Az iskolában a gyerekeket,
a szülőket és a pedagógusokat nagymértékben segíti a pályázat adta lehetőség, ezekkel az
összegekkel. Össze tudnák fogni a falu népét is ez által, mert az egészség nap is nagyon
népszerű volt. Határozati javaslata, hogy ezt a pályázatot is támogassák, mert sokkal nagyobb
sansszal indulnak, ha most adják be a pályázatot, mint szeptemberben.
Somodi Mihály képviselő:
Egyet ért az elhangzottakkal, és nagyon örül a lehetőségnek és annak, hogy fény került a
finanszírozásra is.
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Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Nem elvitatja a pályázat létjogosultságát, mert ez magától érthető, viszont terv szinten az
lenne a jó, ha a költségeket és az ütemezést úgy látnák, hogy jól elkülönül a dologi kiadás és a
bérjellegű kiadás, mert véleménye szerint ez egy lényeges eleme ennek a dolognak. Vannak
rugalmas dolgok a kifizetésnél, de a bérnél nincs ilyen, mert ha a megnyert összeg leutalását
nézik, akkor, ha ezt nem kezelik a helyén az önkormányzat működésében okozhat gondokat.
Kéri, hogy ennek figyelembe vételével hozzák meg a döntésüket.
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója:
A pályázatban meg van adva, hogy az összeg 15%-a fordítható kis értékű eszköz
beszerzésére, 5%-a nagy értékű eszköz beszerzésére, 1%-a posta, fénymásolás,
bankszámlanyitás, ezt figyelembe vette.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Konkrétan arra gondol, hogy amikor valamelyik projekt elem van, ott a közreműködőket ki
kell fizetni, azon túl költség összes járulékával, terhével együtt ez egy kötelezettséget ró az
önkormányzatra. Azt tartja lényegesnek, hogy a pedagógus, mikor lesz kifizetve. Azt kéri,
hogy ezt lehessen látni és ezt hozzák összhangba az ütemezéssel és a lehetőséggel, hogy
hogyan lehet lekérni ezeket a pályázati pénzeket, erre kell odafigyelni véleménye szerint.
Tímár László polgármester:
Emlékeztet, hogy erre utalt a beszéd kezdetén, hogy a 25%-al el tudnak indulni és olyan
projekt elemet bevinni az elejébe, ami viszonylag rövidebb határidejű, hogy tudjanak
visszaigényelni és ezt lehet tovább forgatni. Mindenképen kell a számlák átfedése, hogy
folyamatosan igényeljenek.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Nézete szerint ebben az ütemezésben nem ez látszik, ami előttük van. Véleménye szerint
ebben a kérdésben nem tudnak jelenleg érdemben dönteni, ha szavazásra kerül a sor, legyen
előttük egy kidolgozott anyag, hogy tudjanak mire szavazni, mert jelen esetben nem lát ilyen
előterjesztést. Nem látja, hogy biztosítva van a konkrét működési feltétele a pályázatnak. Úgy
gondolja, hogy senki nem vonja kétségbe a jelentőségét, hogy ennek működni kell. Ha van rá
pénz, akkor legyen, de hogy ezt a pénzt valóban oda lehessen tenni, ahová kell, nem pedig
keresni a pénzforrás lehetőségét, amíg megérkezik a várt összeg, ne okozzon az
önkormányzat gazdálkodásában problémát. Véleménye szerint, ez egy nagyon pontos
előkészítést és komoly odafigyelést igényel ebből a szempontból. Úgy gondolja, hogy
felelőséggel csak azt lehet megszavazni, amit az ember elég világosan lát, konkrétabb
ütemezést kér. Javasolja, hogy a megkapott összeghez rendeljék hozzá a programot és úgy
rendeljék hozzá a dolgokat. Kéri, az elhangzottakat és a konkrét dolgokat leírva, hogy tisztán
lássanak a döntés meghozatalánál.
Kiss Ferenc képviselő:
Nem érti, ha egy pályázatot szeretnének, akkor miért nem tudják elfogadni, és ezt minden
pályázni kívánónak mondja, ha az anyag érdekli, kezdjen el gyűjteni hozzá minden anyagot és
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konkrétan kidolgozni, hogy miről szól az anyag és azt előterjeszteni időben, hogy legyen idő
átolvasni és lehessen érdemben döntést hozni. Nem érti, hogy miért talál mindig süket fülekre
ez a kérés, mert ülés előtt bedobnak egy- egy anyagot, amit nem tudnak átgondolni és
elsiklanak dolgok fölött, ami a későbbiek folyamán fontos lehet. Arra kér mindenkit, ha egy
pályázatba belemegy, vegye a fáradságot és konkrétan állítsa össze az anyagot, hogy az miről
szól, mert beszélgetni lehet róla, de nem biztos, hogy annak van értelme, abból lehet dolgozni,
ami írásban történik.
Somodi Mihály képviselő:
Elfogadja Kiss Ferenc képviselő hozzászólását, de kéri, hogy ha a képviselőknek vannak
aggályaik, az igazgató asszony felé, akkor tegyék fel a konkrét kérdéseiket és biztosan lesz
olyan pályázatíró, aki ebben segítséget tud adni.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a jövő héten megbeszél egy időpontot a pályázatíróval, leülnek, átbeszélik a
lehetőségeket, és ha képviselő testület elé érdemes hozni, akkor hozzák meg döntésüket.
Megköszöni képviselő társai munkáját. Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 14.20
órakor bezárta.

k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Keresztesiné Ollári Anna
képviselő

Somodi Mihály
képviselő
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