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                     Tarnaméra Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2012.szeptember 10. napján 
megtartott képviselő-testületi üléséről 

 
 
Hozott döntések: 
 
Határozat száma Tárgya 

71/2012.(IX.10.) 
helyi önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
tájékoztató, beszámoló 

72/2012.(IX.10.) 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012.évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról szóló 
előterjesztése 

73/2012.(IX.10.) 
létszámcsökkentésről hozott döntései miatti 
kiadások egy részének finanszírozásáról 

74/2012.(IX.10.) folyószámlahitel igénybevételéről   
75/2012.(IX.10.) védőnői tevékenységről szóló tájékoztató 
76/2012.(IX.10.) fogászati alapellátásról szóló tájékoztató 
77/2012.(IX.10.) Telenor szerződés módosítása 

78/2012.(IX.10.) 

Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, 
természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. 
alatti lakóház udvar megjelölésű, régi óvoda 
értékesítéséről 

79/2012.(IX.10.) 

Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, 
természetben Tarnaméra Árpád utca 46. sz. 
alatti lakóház udvar megjelölésű, régi óvoda 
értékesítéséről hozott határozat alapján az 
ingatlanon fennálló jelzálogjog törlésének 
kezdeményezéséről 

80/2012.(IX.10.) 
Tarnaméra  Árpád utca 6. sz. alatti 
Községháza épület fűtési lehetőségéről 

81/2012.(IX.10.) 
TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák 
fejlesztése pályázatról 

82/2012.(IX.10.) könyvtári feladatellátásról 
 
 
 
 
Rendelet száma Tárgya 

10/2012 (IX.10.) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
módosításáról 

 
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.szeptember 10. napján megtartott 14.00 
órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:     

Tímár László              polgármester 
Dr. Bessenyei Ákos                          képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna                  képviselő 
Molnár Andrásné                               képviselő 
Somodi Mihály                                  képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
            Vargáné Tóth Márta                          jegyző 
            Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 
            Dr. Balogh András                            fogorvos 
            Kassáné Dér Gizella                         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. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére Dr. Bessenyei Ákos és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításban adatváltozás van, melyet kiosztásos 
anyagként mindenkinek kiadtak. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázat beadásával kapcsolatban folyamatosan történik az 
egyeztetés a kincstár és a BM között, ez indokolta a módosítást, mivel a mai nap a beadás 
határideje.  
 
1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Nem kíván kiegészítéssel élni, a beszámoló ténylegesen az I. félévben teljesített anyagokat 
tartalmazza. Látható, hogy a kiadásaik és bevételeik tekintetében fegyelmezett gazdálkodást 
folytattak az I. félév során. Elmondja, hogy jelentős időarányos előirányzat eltérítés egy két 
helyen tapasztalható. A költségvetés készítésekor rendkívül visszafogott előirányzatoknál, 
ahol tudták, hogy csak nagy odafigyelésekkel tartható az előirányzat. Bevételi oldalon látni 
kell, hogy jelentős többletbevételre tettek szert, mint ami idő arányos lehet. Azért történhetett 
ez meg, mert ebben a feszített gazdasági helyzetben minden lehető eszközt bevetettek annak 
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érdekében, hogy a kintlévőségeiket behajtsák. Mindennek az a veszélyforrása, és tisztán kell 
látni, hogy ilyen többletbevételre már nem lesz lehetőség a II. félévben, és ezen időszakban 
kevesebb bevételt tudnak realizálni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy Molnár László könyvvizsgáló átnézte a költségvetést és elfogadásra javasolta. 
Időarányosan történt a gazdálkodás és nincs lényegi eltérés számszakilag. Javasolja az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a 
helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, 
beszámoló elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a beszámolót 
elfogadta. 

71/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
 Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi 
önkormányzat 1./2012. (III.08) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti 
rendben - tartalmazza. 
 
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves 
alakulása  
 
 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 
költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 253077 264969 142487 54% 
Bevételek főösszege 253077 264969 114879 43% 
 
  
 
 Az önkormányzat saját költségvetése  
 
 A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési előirányzatainak első 
féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 250020 261912 142305 54% 
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Bevételek főösszege 250020 261912 114670 44% 
 
Az önkormányzat költségvetési szervének Tarnaméra - Zaránk Községek 
Körjegyzőségének költségvetése  
 
A képviselő-testület Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési 
előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 23341 23628 12081 51% 
Bevételek főösszege 23341 23628 12081 51% 
 
Az önkormányzat költségvetési szervének Tarnamérai Általános Iskola költségvetése 
 
 A képviselő-testület a Tarnamérai Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatainak 
első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 77381 78408 38008 48% 
Bevételek főösszege 77381 78408 38037 49% 
 
Az önkormányzat költségvetési szervének Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 
költségvetése 
  
A képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 2012. évi költségvetési 
előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 30749 31171 13643 44% 
Bevételek főösszege 30749 31171 13643 44% 
 
2. Az 1. pontban foglaltak részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák: 
2. melléklet Az önkormányzat bevételei bevételnemenként. 
2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevételnemenként.  
Tarnaméra Községi Önkormányzat 
2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevételnemenként.  
Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde 
2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevételnemenként.  
Tarnamérai Általános Iskola 
2/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevételnemenként.  
Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 
3. melléklet Az önkormányzat kiadásai kiadásnemenként. 
3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadásnemenként. 
Tarnaméra Községi Önkormányzat 
3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadásnemenként. 
Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 
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3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadásnemenként. 
Tarnamérai Általános Iskola  
3/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadásnemenként.  Napsugár 
Óvoda és Süni Bölcsőde 
4. melléklet Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai. 
4/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének felújítási és beruházási kiadásai. 
Tarnaméra Községi Önkormányzat. 
5. melléklet Az önkormányzat  szakfeladatonkénti teljesítése. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
2. naprendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének 
módosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Átadja a szót Vargáné Tóth Márta jegyző asszonynak. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A szöveges indokolás is van az előterjesztésben, amiből részletesen láthatóak az előirányzat 
módosítások és a rendeletmódosítás is. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kérdezi, hogy kívánnak-e képviselő társai az előterjesztéshez hozzászólni. Amennyiben 
hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel és javasolja az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi 
költségvetés módosítás elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2012 (IX.10.) önkormányzati rendelete  

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(a módosító rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
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3. naprendi pont: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az ÖNHIKI PM rendelet egyértelműen megmondja, hogy az önkormányzat 
miről kell nyilatkoznia annak érdekében, hogy ÖNHIKI pályázatot tudjon benyújtani. Ennek 
tudatában tették a határozati javaslatot, ami mindenkinek pontos szövegezéssel kiosztásra 
került. Szerkezetét tekintve talán kicsit furcsának tűnik, azoknak a határozatbeli megerősítése 
szükséges, amelyek a pályázat beadásának feltétele, ez tulajdonképpen azon nyilatkozatoknak 
a megtétele. Egy pontot nagyon fontosnak tart, hogy kiemeljenek, ez a határozat 2. pontjának 
a 3. alpontja, amiből látható, hogy 5.346.000,-Ft működési hiánnyal számol az önkormányzat. 
A költségvetési rendeletben ez a szám jóval nagyobb, mivel ott hiányként jelentkezik a 
folyószámlahitel és a felhalmozási hiány is, viszont az ÖNHIKI ezt nem ismeri el. A 
tényleges működési bevételek és működési kiadások különbözetét lehet, maximum az 
ÖNHIKI-ben pályázni. Az ÖNHIKI pályázat 1 mellékletében meghatározott ezen hiány sorra 
lehet csak a pályázatot benyújtani. Ezért van, hogy a lényeges nagyobb hiányhoz képest ezt az 
elismert 5.346.000,-Ft összegű ÖNHIKI-t kellett megjelölni, hiszen erre tudják a pályázatot 
benyújtani. Úgy gondolja, hogy minden megszerzett Ft-ra szükségük van annak érdekében, 
hogy a folyószámla hitelkeretüket vissza tudják fizetni. Tudatja, hogy egy évben kétszer 
nyújtható be ÖNHIKI támogatás kérelem. Tarnaméra Önkormányzat még nem nyújtott be 
pályázatot ez idáig. Ha ebben a pályázatban nem nyernek, akkor is van mód és lehetőség arra, 
hogy újabb költségvetési rendeletmódosítással november 5. határidőre az ÖNHIKI 
pályázatukat be tudják nyújtani. Ennek az lesz a feltétele, hogy szeptember végén a 
költségvetési rendeletet ismét módosítani kell és a háromnegyed évet ehhez kell zárni, így 
marad reális esély arra, hogy novemberben ismét ÖNHIKI-t nyújtsanak be. Megköszöni a 
figyelmet és kéri, hogy fogadják el a határozatot annak érdekében, hogy a mai napon ez a 
pályázat benyújthatóvá váljon.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni az elhangzottakat. Szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó  igény 
benyújtásáról szóló előterjesztést. 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

72/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Tarnamérai Község Önkormányzata képviselő-testülete/közgyűlése a Magyarország 
2012.évi központi költségvetésről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet, 2. 
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei 
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
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2. Tarnamérai Község Önkormányzata képviselő-testülete/közgyűlése a megyei önkormányzati 
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi. 

 
• I . a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy 

feletti .                                                                                                       X 
           b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011.január 1-jén 1000 fő alatti, és 
a székhelyű körjegyzőséghez tartozik 
           c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és 
körjegyzőséghez nem tartozik  és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint felmentéssel 
rendelkezik. 
            d) Megyei önkormányzat esetében az a)- c) pontokra vonatkozó feltétel nem 
releváns. 
 
• II. a) települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 16 191 ezer forint összegű bevételt tervez.                               X 
                  b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem 
releváns. 
 

• III. Az önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletét vagy módosított 
költségvetési rendeletét 5 346 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el.                                                                                                          X 

                                                 
• IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 
                              b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett.                                                                                                  X                                                                                                                          
                   c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011.évi zárszámadását 
a könyvvizsgáló elfogadta.                                                                     X 
                   d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011.évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 
 

• V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel.                                                                              X 

 
3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖNHIKI támogatást 
haladéktalanul nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
4. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentés 
kompenzálására benyújtandó pályázat 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a testület már döntött a pályázat benyújtásáról, de kérte a kincstár, hogy a 
képviselő testület határozatát egészítsék ki. A munkáltatói dokumentáción lényegi javításokat 
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kért. A pályázat benyújtási határideje második fordulóban, szeptemberben van. A határozati 
javaslat néhány ponttal egészült ki  az előzőleg meghozott határozathoz képest. A kincstár 
szeretné látni pontos hivatkozással a BM rendelet f) pontját is. Az 5. ponttal egészült ki a 
határozat, amely azt mondja ki, hogy figyelembe vették a döntések során a tervezhető létszám 
adatokat és állási átcsoportosítási lehetőségeket, ennek függvényében került sor felmentéssel a 
rendes felmondással történő munkaviszony megszüntetéshez. A rendeletben nem elég 
tudomásul venni, hanem önkormányzati határozattal is ki kell mondani, hogy az 
önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja 
vissza. Ez került kiegészítésre a határozatban, valamint a költségvetési rendeletben is 
megismertetett 10 sz. melléklet, ami konkrétan, magyarázatokkal együtt tartalmazza, kicsit 
kibővítve a létszám adatokat, nevesítve a pontos beazonosíthatóság végett. Annak érdekében, 
hogy ezt a pályázat beadásra kerüljön, egyes munkáltatói intézkedés indokolására, illetve azon 
dokumentumok kiegészítésére van minden dolgozó esetében szükség, hogy eredményesen 
tudják a pályázatot benyújtani, ezt az intézményvezetők már készítik elő. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást. Szavazásra teszi fel, a  létszámcsökkentésről hozott döntései 
miatti kiadások egy részének finanszírozásáról szóló előterjesztést  benyújtandó pályázat 
elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

73/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámcsökkentésről hozott 
döntései miatti kiadások egy részének finanszírozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete az alábbi létszámcsökkentésről  
hozott döntések alapján pályázatot kíván  benyújtani a   települési önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III.01.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentésről 
hozott döntései miatti kiadások egy részének finanszírozására:  
 
a) Tarnaméra Község  képviselő-testülete a  2012. február 02. napján tartott képviselő-
testületi ülésén a 7/2012. (II.02.) öh-ban hozott  bölcsőde intézményegység 2012. június 30-
val történő megszüntetése miatt, a 2012. február 16-i ülésén a 12/2012.(II.16.) öh-ban a 
Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde intézményben 3 álláshely megszüntetéséről döntött;  
 
b) A képviselő testület február 16-i ülésén 14/2012.(II.16.) öh-ban döntött arról, hogy a 
főzőkonyhát tálaló konyhává alakítja 2012. április 01. napjával. A korábbi 4 főt alkalmazó 
főzőkonyha átalakítása miatt a  tálaló konyhán 1 fő továbbfoglalkoztatására nyílott mód, így 3 
fő létszámcsökkentésről határozott;  
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c) A képviselő-testület 2011. év végén  a  128/2011 (XI.24.) önkormányzati határozatában a 
2012. évi költségvetési koncepciót megtárgyalása során, az önkormányzat és intézményei 
létszámkeretét felülvizsgálta, és a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi 
létszámcsökkentésről szóló döntést hozta:  
- A képviselő-testület a Körjegyzőség tarnamérai székhelyén foglalkoztatott köztisztviselői 
álláshelyek számát 1 fő-vel csökkentette, 
- A   Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde intézményben jelenleg nyugdíjazás miatt felmentését 
töltő közalkalmazott álláshelye nem tölthető be, illetve a közalkalmazotti létszámot további 
egy fővel csökkenteni kell,  
- A képviselő-testület a Tarnamérai Általános Iskola intézményben az iskolai oktatáshoz 
kapcsolódó szakmai és technikai létszámból összesen 1 fő létszámcsökkentést, a Napközi 
Konyha intézményegységben akkor foglalkozatott 5 fő létszámból  1 fő létszámcsökkentést 
rendelt el.  
 
2. Az 1. pontban részletezett létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntések során érintett 
összesen 10 álláshely megszüntetése közül  figyelemmel arra, hogy  nyugdíjazás miatt 2 
álláshely esetében az önkormányzatnak többletkiadása nem keletkezett, 8 fő 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásaira nyújtja be pályázatát. 
 
3. Az 1. és 2. pontban részletezett álláshelyek megszüntetésére vonatkozó létszámcsökkentés 
előtti, létszámcsökkentéssel érintett, és létszámcsökkentés utáni adatokat, valamint az 
elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntetés okiratok dátumát ezen 
határozat melléklete tartalmazza. 
 
3. Az önkormányzat által már 2011. év végén elrendelt létszámcsökkentés és a 2012. évi 
februári döntések során, és jelenleg is az önkormányzat megvizsgálta, hogy üres álláshely az 
önkormányzatnál vagy intézményeinél nincs, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  
 
5. Az önkormányzat  az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről. 
 
6. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a megszüntetett álláshelyeket 5 évig 
nem állítja vissza.  
 
7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fent részletezett 8 fő 
létszámcsökkentéssel érintett alkalmazott jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy havi 
felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti 
végkielégítés és szociális hozzájárulási adójának teljes összegének felére, de maximum 2 
millió forintra igényelhető támogatásra a pályázatot nyújtsa be. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
 
Határidő:  azonnal  
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5. napirendi pont: Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy a folyószámla hitelkeret szerződés 2012. szeptember 29.-én lejár, ahhoz hogy a 
likviditásuk biztosítva legyen, szükséges a  folyószámla hitelkeret szerződés 
meghosszabbítása. 2012. december 21.-ig lehet meghosszabbítani a jelenlegi bankállás 
szerint. A hitelt ezen időpontig vissza kell fizetni. Szavazásra teszi fel és javasolja a 
folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítását 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

74/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Folyószámlahitel igénybevételéről  
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az átmeneti likviditási 
problémák kezelése céljából a számlavezető pénzintézetnél jelenleg is fennálló  
folyószámlahitel-keret szerződés 2012. december 21. napjáig történő meghosszabbítását kéri. 
A Folyószámlahitel-keret összegét a képviselő-testület 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió 
forintban állapítja meg.  
 
2.  A Folyószámlahitel jelzálog fedezeteként a képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, forgalomképes, használaton kívüli Tarnaméra 313. hrsz-ú, természetben 
Tarnaméra, Pozsonyi u. 2/A-B. alatt található, ún. Pozsonyi u-i szolgálati lakást ajánlja fel.  
 
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt a 
költségvetésbe betervezi, valamint a futamidő lejáratakor visszafizeti. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Folyószámlahitel-
keret megállapítása, és az arra vonatkozó szerződés elkészítése és megkötése, valamint a 
hozzá kapcsolódó jelzálogszerződés előkészítése és megkötése céljából a számlavezető 
pénzintézetnél eljárjon, és a szükséges szerződéseket aláírja.  
 
5.  A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy amennyiben 
az önkormányzat pénzügyi helyzete igényli a megállapításra kerülő Folyószámlahitel-keret 
terhére a szükséges mértékig, de maximum a megállapított hitelkeret erejéig folyószámlahitelt 
vegyen igénybe. 
 
Felelős:  polgármester  
 
Határidő: azonnal és értelem szerint folyamatosan  
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6. napirendi pont: A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló-háziorvos, védőnő 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Bessenyi Ákos háziorvos kérte, hogy elfoglaltsága miatt 
későbbi időpontban had tegyen eleget a tevékenységéről szóló beszámolónak. Továbbá 
elmondja, hogy véleménye szerint a védőnői munka nagyon jó, és az elkövetkező időben is 
sok sikert kíván munkájához. 
 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy a védőnő 6 órás foglalkoztatásban van foglalkoztatva, és kérdezi, hogy a 
könyvtári órából lehetne-e 2 órát a védőnőnek adni, mert rengeteget dolgozik, ami a 
beszámolóból is kitűnik. Továbbá kérdezi, hogy a továbbképzés hozzájárulásaként 25%-os 
támogatást kaphat-e. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, hogy a védőnő által közölt adatok alapján nem indokolt a 8 órás munkaidő 
visszaállítása. Biztos abban, hogy nagyon lelkiismeretesen ellátja a munkáját és több időt tölt 
a településen, mint a munkaideje, de a jelenleg várható születések száma nem indokolja a 
munkaidő változását. Mivel a könyvtárral kapcsolatban még nem született döntés, így nem 
lehet erről érdemben beszélni. Szavazásra teszi fel és javasolja a védőnői tevékenységről 
szóló tájékoztatót elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
75/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői 
tevékenységről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a védőnői tevékenységről szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
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7. napirendi pont: Fogászati alapellátásról szóló beszámoló 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kéri, hogy Dr. Úr kíván-e a beszámolóval kapcsolatban kiegészítést tenni, valamint képviselő 
társai kívánnak-e a beszámolóhoz hozzászólni.  
 
Dr. Balogh András fogorvos: 
 
Tudatja, hogy büszkeséggel tölti el az, hogy 2012. június 1.-én 25. éve dolgozik Tarnamérán, 
ami egy negyed század. Ezen idő alatt több alkalommal csábították volna más településre, de 
nem kíván más településen dolgozni ez elkövetkező időben sem. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Megköszöni a sok év munkáját és kívánja, hogy amíg ereje engedi, továbbra is legyen ilyen 
aranyos és szorgalmas fogorvosa a településnek. Örömét fejezi ki, hogy a betegellátás 
folyamatos, jelzi az is, hogy meg vannak elégedve a paciensek is a munkájával. 
 
Dr. Balogh András fogorvos: 
 
Elmondja, hogy két- három gyermekes anyukák mennek a rendelőbe és úgy köszönnek, hogy 
csókolom Dr. bácsi, csak ez jelzi az idő múlását. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, hogy büszke lehet Tarnaméra arra, hogy folyamatosan van orvos, fogorvos és 
védőnői ellátás Tarnamérán, mert a környék településein sajnos ez nem mindig zökkenő 
mentesen alakul. Személyes büszkeség is eltölti a 25 év munkája miatt, mert jó viszonyban 
vannak 25 éve Dr. Úrral, kívánja, hogy még nagyon hosszú időt töltsön el közöttük és további 
jó egészséget kíván munkájához. Szavazásra teszi fel és a fogászati alapellátásról szóló 
tájékoztatót és elfogadásra javasolja. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a beszámolót 
elfogadta. 

                               76/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a fogászati 
alapellátásról szóló tájékoztatót  , és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fogászati alapellátásról szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
                         

( Dr. Balogh András távozik az ülésről) 
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8. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
Telenor szerződés módosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Telenor ismét kérte a bérleti szerződés módosítását. A 
javaslatuk szerint 2015-ig az éves  bérleti díj 3,5 szeresét egyben fizetnék ki, ami 2.300.000,-
Ft, és ennek fejében további 3 évre kérik a bérleti szerződés meghosszabbítását. Mivel a 
következő időszakban az önkormányzatnak pénzre van szüksége ezért érdemesnek tartja 
átgondolni a lehetőséget. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a jelen állapot szerint az éves díj kiszámlázásra került, amelyet teljesítettek 
664.295,-Ft összegben, ami a szerződés módosítása alapján előre megilletné az 
önkormányzatot az a kettő különbözete. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy gondolja, elhangzott, hogy minden Ft-ra szükség van, ha ebből indulnak ki, akkor 
elfogadja, ha úgy nézik, hogy hosszútávon emelhetnek a bérleti díjon, akkor nem. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy fogadják el a lehetőséget, mert a jelen állapot szerint pénzügyileg sokkal 
többet jelent ez az összeg, mint 2015-ben. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Kérdezi, hogy kell érteni a 3,5 szeres szorzót. Ő úgy értelmezte, hogy 4x 664.295,-Ft és ennek 
a  3,5 szerese, ami 2012.01.01.-től- 2016.12.31.-ig kérte a Telenor, ami 4 év bérleti díja lenne, 
így 300.000,-Ft- al kevesebb a fizetendő összeg. A szerződés 3 évig meg lenne hosszabbítva. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy azt kell figyelembe venni, ha a Telenor előre fizet, akkor mennyi lenne a 
kamata ennek az összegnek és a 4 szorzót elérné-e. Vagy, mibe kerül az önkormányzatnak az 
a kamat, amit ebből a pénzből ki tudnak egyenlíteni. Figyelembe kell venni azt is, hogy az 
infláció során az éves bérleti díj esetleg megnövelésre kerülhet. 2015. december 31-ig szól a 
szerződés és további 3 évre, 2018-ig vállal kötelezettséget az önkormányzat, amivel ezt a 
földterületet továbbra is erre a célra a gazdasági társaságnak az önkormányzat bérbe adja azon 
feltételekkel ami az eredeti szerződésben benne van. További 3 évet kér a társaság ezért az 
egyszeri fizetésért.  
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
Figyelembe veszi az elhangzottakat és úgy látja, hogy mivel a jelen helyzetben a túlélésért 
küzdenek, így minden lehetőség jól jön, és ha mérlegelik, hogy mit sikerül ezzel kiváltani, 
akkor,mint lehetőség elgondolkodtató. 
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Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy látni kell azt, hogy 2012.december 31.-ig ki kell egyenlíteni a folyószámla 
hitelt és a jelen helyzetben minden megszerzett Ft-ot ide kell fordítani. 
 
Molnár László könyvvizsgáló: 
 
Véleménye szerint miután az önkormányzatok többségének lejáró hitele van december 31.-ig 
látni kell azt, hogy nagyon sokan nem tudják ezt kifizetni. Úgy gondolja, ha csak egy mód és 
lehetőség van, akkor a hitelt vissza kell fizetni a jelzett időpontig. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Nézete szerint, a testület tegyen meg mindent azért, hogy törvényesen járjon el, az utóbbi 
időszakban amilyen megszorításokat eszközöltek, egyik napról a másikra élnek. Leépítettek 
nagyon sok mindent, elhanyagoltak dolgokat, amelyeket meg kellett volna csinálni pl. az 
intézmények állapota, az iskolánál a karbantartási munkák és sorolhatná minden 
intézményben. A túlzott megszorításoknak meg lesz majd az eredménye, de egyenlőre 
kénytelenek ebben gondolkozni. Függetlenül attól, hogy mi lesz a folyószámla hitellel, de 
tegyenek meg mindent azért, hogy ezt az összeget csökkentsék, ami bevétel keletkezik, azt 
fordítsák erre és a kamat csökkentésére. Egyenlőre, ezt tartja a legfontosabb feladatnak. 
Szavazásra teszi fel, a Telenor szerződés módosítására vonatkozó előterjesztését és javasolja, 
hogy az elfogadó nyilatkozat kerüljön aláírásra. 

 
(szavazás) 

 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
77/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete a Telenor szerződés módosítására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Telenor-al fennálló  2001. 
április 15. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott idejű bérleti szerződés 
módosítását a Telenor kérelmének megfelelően az alábbiak szerint jóváhagyja: A képviselő-
testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 2012-2015 közötti időszakra eső bérleti díjként 
egy összegben megfizeti a bérlő a 2012-es bérleti dj 3,5- szeresét (2.325.032.- Ft-ot), akkor  a 
szerződés további 3 évre meghosszabbításra kerüljön.  
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozatban foglalt tartalmú 
bérleti szerződés módosítása tárgyában a Telenor-nál eljárjon, és a bérleti szerződés 
módosítását aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
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Árpád u. 6/A szám alatti volt bölcsőde épületének hasznosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy jelenleg a vöröskereszt heti 1 alkalommal bérli az épületet, amiért bruttó 
25.000,-Ft-ot fizetnek. Úgy gondolja, hogy együttesen próbáljanak olyan funkcióban 
gondolkozni, ami hosszútávon bevételt tud eredményezni. Az épületnek vannak költségei, 
amit akkor is fizetni kell, ha nincs használatba véve, ezért fontos, hogy mielőbb hasznosítani 
tudják. 

 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Véleménye szerint a védőnő tarthatná a családvédelmi programjait a bölcsőde épületében. 

 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, hogy olyan kiadásban kell gondolkodni, amiből bevétel származik, mivel jelentős 
költsége van az épület fenntartásának és azt az épület kiadásának bevételként ki kell, hogy 
gazdálkodják. Olyan megoldásban kell gondolkozni, aminek hozadéka van. 

 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Tudatja, hogy az előterjesztést azért kezdeményezték, mert ebben az épületben két típusú 
intézmény helyezkedett el, a bölcsődei szociális intézmény és a könyvtár. Az épület számos 
helyen egy helyről fűthető, két telefon vonal van, mindjárt itt a fűtési szezon és bizonyos 
költségek akkor is keletkeznek, ha az épület egy része kihasználatlanul áll. Nem lesz annyi 
dologi kiadás megtakarítás, mint amennyivel számol az önkormányzat a bölcsőde 
megszüntetése kapcsán. A hiány nem a bölcsőde és az óvoda intézményénél jelentkezik, 
hanem majd jelentkezik az önkormányzatnál, az épület üzemeltetésénél. Mivel a vöröskereszt 
hetente veszi igénybe az épület egy részét, de a hőfokokat tartani kell, hogy a gyermekek 
számára megfelelő legyen. A könyvtár azért is probléma, mert a személyi állomány sem áll 
már rendelkezésre. Célszerű lenne olyan önkormányzati funkciót találni ebbe az épületben, 
amivel vagy más gazdaságtalan épületet tudnának kiváltani, vagy esetleg olyan többlet 
feladatot látnának el, amivel akár állami finanszírozást lehet igényelni, vagy olyan bérleti 
konstrukciót kitalálni esetleg, amivel többlet sajátbevételre tesz az önkormányzat szert. Ebben 
az állapotában biztos, hogy nem tudják megtenni azt, hogy teljes egészében kikapcsolják a 
fűtést. Ha a testület jelenleg nem dönt, akkor az egyik telefonvonalat megszüntetik, a régi 
bölcsődei telefonszámot és internetet átviszik a könyvtár épületébe. 

 
 
Tímár László polgármester: 
 
Azt tartja a legfontosabbnak, hogy a költségeket minimalizálják. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója: 
 
El tudná képzelni, ifjúsági közösségi körként, mint konditerem kerüljön üzemeltetésre az 
épület, mivel erre lenne igény. 
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Molnárné Andrásné képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy kell egy vállalkozó, aki üzemeltetné a létesítményt. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy az iskolában intenzíven keresték a helyett erre a célra, és az iskola 
kazánházában kondi gép is van, amit nem tudnak hová tenni.  
 
Dr. Bessenyei Ákos Háziorvos 
 
Nézete szerint ezt vállalkozásban lehetne kiadni, aki bérleti díjat fizetne utána. Úgy gondolja, 
ha kondi termet alakítanak ki a helységben, akkor az épület jelen állapota jelentősen 
megváltozna. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint minden képviselő gondolkodjon a lehetőségeken és a jelen költségeket 
pedig csökkentsék a minimumra. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Összefoglalja az elhangzottakat, ami 5 fokos temperáló fűtést, és az összes közüzemi 
szolgáltatás lemondását jelenti. 
 
Árpád u. 46. szám alatti régi óvoda ingatlan értékesítése 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy 1.000.000,-Ft értékben vételi ajánlat érkezett az ingatlanra, Csivincsik Attila 
Tarnaméra Árpád u. 46/A szám alatti lakos részéről, aki az óvoda szomszédságában lakik. Az 
anyagban kiküldésre került, hogy amennyiben értékesítésről döntenek, mik a teendők. Tudni 
kell, hogy a fejlesztési hitelnél ez az ingatlan felajánlásra került. fedezetként Ha az ingatlan 
értékesítésre kerül, akkor az OTP partner abban, hogy ha más ingatlan kerül felajánlásra 
fedezetként, azt is elfogadják. A vagyontörvény kimondja, hogy 100,-Ft-tól – 5.000.000,-Ft-ig 
terjedő értékhatár között a helyben szokásos érték illeti meg a vételi ajánlatot tevőt. Mivel 
értékesítési szándékukat továbbra is fenntartják, az összegről kell döntést hozni. 2.500.000,-
Ft-ban határozták meg a legalacsonyabb értéket az ingatlanra. Mivel a törvény kimondja, 
hogy meg kell hirdetni a helyben szokásos módon, javasolja, hogy tegyék meg és jelöljék meg 
az eladási árat. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy amit a határozati javaslatban dőltbetűvel szedett, azt a képviselő testület saját 
maga határozza meg. Irt egy javaslatot, egy mintát. Helyi önkormányzati rendelet alapján, a 
helyben szokásos közzétett nyilvános pályázat útján kell értékesíteni, de a testület dönthet 
úgy, hogy ezt kiterjeszti, de ez többletköltséget jelent az önkormányzatnak. Fontos, hogy 
kerüljön egyértelműen kimondásra, hogy hol van ez az ingatlan, Hrsz., hogy bontási 
engedéllyel rendelkezik és hogy életveszélyessé nyilvánított ingatlan. Érdemes megjelölni a 
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minimum vételi ajánlatot. Végig kell gondolni, hogy mit is ér ez az ingatlan a keresleti 
piacon, mit életveszélyes bontásra ítélt épület, és mit érhet a telek. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint, amit figyelembe lehet venni az épületben lévő anyag és a telek, mert a 
vályog és a tető értéket nem képvisel, a bontás árajánlatára 1.900.000,-Ft érkezett. Kéri a 
képviselő társait, hogy olyan, minimum árajánlatot javasoljanak, aminek van realitása is.  
 
Molnárné Andrásné képviselő: 
 
Javaslata 1.500.000,-Ft. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kéri, hogy vegyék figyelembe, a helyben szokásos lakásárakat, mert Tarnamérán 2 és fél 
szobás családi házat kapni, amiben fürdőszoba van, és 3-4 millió Ft-ért meg lehet venni, 
Akkor át kell gondolni, hogy milyen árat lehet kérni a romos épületért, ami nem széles telken 
fekszik. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Örül, hogy ilyen árajánlat érkezett. Véleménye szerint nem emelné meg a minimum ár 
mértékét. 
 
Molnár László könyvvizsgáló: 
 
Kérdezi, hogy a telek mennyit érne, ha az épület le lenne bontva és el lenne takarítva a 
törmelék. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Véleménye szerint mivel központban van, közművesített 1.000.000,-Ft a javaslata, csak 
véleményként mondja, hogy célszerű lenne a felajánlott összeget elfogadni az előzményekre 
való tekintettel az emberi oldala miatt, de a döntés a testület dolga. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja és szavazásra teszi fel, hogy kerüljön kiírásra a pályázat a helyben szokásos módon, 
ajánlat benyújtási határideje 2012. szeptember 21.-én 12 óra, minimum ajánlattételi árat 1 
millió Ft-ban meghatározva 
 

(szavazás) 
 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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78/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. alatti 
lakóház udvar megjelölésű, régi óvoda értékesítéséről az alábbi határozatot hozta:  
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. alatti -  
bontási engedéllyel rendelkező – lakóház, udvar megjelölésű régi óvoda épületét a helyben 
szokásos módon közzétett  nyilvános pályázat útján értékesítésre meghirdeti. A képviselő-
testület a nyilvános pályázat során az ingatlanra vonatkozó minimum ajánlattételi árat 1 millió 
Ft-ban határozza meg. A pályázatot a legmagasabb ajánlattevő nyeri el. 
 
2.   A képviselő-testület a nyilvános pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat honlapján közzéteszi. 
 
3. Pályázni 2012. szeptember 21. napjáig (péntek) 12. óráig, a település polgármesteréhez 
címzett (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) egy eredeti és egy másolati példányban benyújtott, zárt 
borítékban elhelyezett „Árpád u. 46. sz. épület vételi ajánlata” felirattal ellátott pályázat 
benyújtásával lehet. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat következő ülésén bírálja el. 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az értékesítési szándékról szóló határozat meghozatalával abban is szükséges 
dönteni, hogy ezen ingatlan helyett föl kell ajánlani másik ingatlant jelzálogként az OTP 
javára a felhalmozási hitelhez. Dönteni kell, hogy melyik ingatlanra történjen a jelzálogjog 
átjegyzése. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Mivel az üdülő két hrsz-on szerepel, és árban is elfogadható, javasolja, és szavazásra teszi fel, 
hogy a képviselő-testület a jelzálog fedezetként felajánlott 458/2 hrsz ingatlan helyett az 
önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes Tarnaméra 1052 hrsz alatt felvett, 
természetben Tarnaméra, Üdülő u. 3. sz. alatt található üdülőépület, udvar megjelölésű 
ingatlant ajánlja fel. 
 

 
(szavazás) 

 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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79/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. alatti 
lakóház udvar megjelölésű, régi óvoda értékesítéséről hozott határozat alapján az ingatlanon 
fennálló jelzálogjog törlésének kezdeményezéséről az alábbi határozatot hozta:  
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. alatti 
lakóház udvar megjelölésű, régi óvoda értékesítéséről hozott határozat alapján az ingatlanon 
fennálló 10.869 ezer Ft tőke+járuléka erejéig bejegyzett jelzálogjog törlését kezdeményezi az 
OTP-nél.  
 
2. A képviselő-testület a fenti jelenleg jelzálog fedezetként felajánlott ingatlan helyett az 
önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes Tarnaméra 1052 hrsz alatt felvett, 
természetben Tarnaméra, Üdülő u. 3. sz. alatt található üdülőépület, udvar megjelölésű 
ingatlant ajánlja fel. 
 
2.   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozatban foglaltak 
tárgyában az OTP-nél eljárjon, egyben a képviselő-testület falhatalmazza a jelzálog szerződés 
módosításáról szóló szerződés aláírására, valamint a jelzálogjog törlése és új jelzálog 
bejegyzése miatti Földhivatalnál történő eljárásra.  
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
Községháza épület fűtése-kazán csere 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a kazán használhatatlan állapotban van. Javasolja, Hogy az alsó iskolából 
kikerülő két rossz kazán, ami a Pozsonyi úton van lerakva és a jelenlegi kazánt kibontani és 
elvinni Heves MÉH-be. Szakember véleménye az, hogy ezen összegből, új vegyes tüzelésű 
kazánt tudna beépíteni és ezen összeg a szerelési költséget is fedezné. Valamennyi fa 
rendelkezésre áll, és lignitet vásárolni kellene.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Véleménye szerint lényeges feladat lesz ennek megvalósítását követően átgondolni a 
karbantartó munkakörét és munkaidő beosztását a fűtés érdekében. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy gondolja, ha a fedezet meg van, meg kell kezdeni a takarékoskodást. 
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Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel a községháza épület fűtési lehetőségéről szóló előterjesztés elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

80/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tarnaméra  Árpád utca 6. sz. alatti 
Községháza épület fűtési lehetőségéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta:az alábbi határozatot hozta:  
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy  a 
Községháza épületében - a fűtési kiadásaink csökkentése érdekében -  vegyes tüzelési fűtési 
módra tér át.  
2. A vegyes tüzelési mód biztosítása érdekében a Községháza épületének kazánházában 
meglévő működőképtelen kazánt, valamint az óvoda felújítás során az Árpád u. 17. sz. alatti 
ingatlanból elbontotta kazánt értékesíti.  Az ebből befolyó bevételből kerüljön sor új kazán 
megvásárlására, és beszerelésére. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a régi használaton kívüli kazánok 
értékesítésére, valamint az új kazán beszerzésére és beszereltetésére. 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Tarnamérai Iskola TÁMOP pályázat benyújtása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy mindenki előtt ott van az anyag részletesen kidolgozva. Úgy gondolja, hogy a 
lehetőséget nem szabad kihagyni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az augusztusi képviselő testületi ülésen már döntött a testület, hogy támogatja 
a pályázatot, de a tartalma nem volt ismert a pályázatnak, ez került részleteiben kidolgozásra. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy felvették a pályázatíróval a kapcsolatot, hogy tudjanak előre lépni. 
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Somodi Mihály képviselő: 
 
Közli, hogy tett javaslatot a fény és hang terápiás kezelés pályázatba történő beépítéséről is. 
Kérdezi, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban a pályázat író. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy ez a pályázat nem erről szól. Véleménye szerint, ha a pályázat nyer és 
megvalósul, akkor is elég nagy felületű lesz. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola igazgatója 
 
Elmondja, hogy a mindennapos testnevelésnél kötelező elem, legfeljebb heti 2 órát du 
testmozgásra kell szánni, ami beépíthető a pályázatba. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja és szavazásra teszi fel, hogy a TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése 
pályázatról szóló előterjesztést elfogadását. 

 
(szavazás) 

 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

81/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív 
iskolák fejlesztése pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tarnamérai 
Általános Iskola intézmény -az intézmény vezetője által előterjesztett tartalommal- pályázatot 
nyújtson be a TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázati konstrukcióra. 
 
Felelős:  intézményvezető 
 
Határidő:  értelem szerint  
 
 
Könyvtári –és közművelődési tevékenység ellátása 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Kérdezi, hogy meddig kell fenntartani a könyvtárat. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Tudatja, hogy mind a régi és az új önkormányzati törvény szerint a közművelődési 
közgyűjteményi feladatok ellátása kötelező helyi önkormányzati feladat. Azt nem tartalmazza, 
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hogy erre külön személyt kell fenntartani, de a szolgáltatás elérhetőségéről gondoskodniuk 
kell. Elmondja, hogy nem a könyvtárra van fenntartási kötelezettség, hanem az internet 
hozzáférés érdekében és  az akadálymentesítés kapcsán végzett beruházás miatt 2013 az 
utolsó fenntartási kötelezettséggel érintett év. Ez a pályázatban vállalt kötelezettségük. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kérdezi, hogy van-e szükség könyvtárosra - közművelődési előadóra, vagy csak könyvtárosra. 
Úgy gondolja, hogy bármilyen rendezvény van azt mindig az adott intézmény, vagy az adott 
csoport, egyesület maga föl is vállalja ezért megkérdőjelezi a közművelődési előadó 
szükségességét. Ha viszont szükség van közművelődési előadó foglalkoztatására, akkor 
tudnak-e mellé pénzt rendelni és szükséges feladatot. A könyvtári szolgáltatás heti 2 órában 
működhetne, mert látni kell, hogy az internet óriási lehetőséget nyújt mindenkinek. Az 
iskolában meg vannak azon feltételek, hogy a tananyag után tudnak nézni a gyerekek. 
Véleménye szerint realitását vesztette, hogy egy könyvtárost 6 vagy 8 órában 
foglalkoztassanak. Az utóbbi években nem tudtak a könyvtár állományának a bővítésére 
fordítani egy Ft sem. Láthatták a könyvtáros által szolgáltatott adatokat, amely szerint teljesen 
minimalizálódott az érdeklődés. Javasolja, hogy a könyvtárat ne vegyék el a lakosoktól, de ezt 
megfelelő időben lekorlátozva, de folyamatában nem látja értelmét. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Véleménye szerint olyan időt élnek, amikor a könyvtárra nincs szükség az iskolának, és 
iskolai könyvtárral is rendelkeznek. Véleménye megegyezik a polgármester úr véleményével. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Úgy gondolja, hogy nem is annyira közművelődési előadó, hanem a település a népművelés 
kérdése, ami kérdéses lehet, mert sok olyan változást élnek meg, amiről nem tudják mi fog 
történni. Az iskolák állami fenntartásba kerülésével, kérdés, hogy ezek az iskolák mennyire 
tudják szolgálni az adott települések ilyen irányú igényeit. Mert vannak olyan nemzeti 
ünnepek, ahol nem az iskola bázisára építve, de illik megemlékezéseket tartani. Úgy gondolja, 
hogy az anyakönyvi és a társadalmi eseményeket megszervezése nem kíván egy egész állást, 
ezen a területen nem lesz olyan nagy a hiánya. Ugyanakkor, a bölcsőde funkció nélküli 
egységnél, csupa olyan ötlet merült fel, ami valóban egy közösségi teret igénylő és egy ilyen 
pontot tudna működtetni. De ezek bizonytalan kérdések és a költségvetés is bizonytalan, és 
talán azért tettek arra javaslatot, mert november 30.-ig a státusz betöltött, addig érdemes 
gondolkodni. Nem biztos, hogy most szabad ebben a kérdésben döntést hozni, lehet, hogy a 
helyettesítésben is lehet gondolkozni és talán az év vége felé már nagyobb rálátással lehet 
dönteni, ha látják, milyen mozgásteret enged ez a feladat ellátás. A helyettesítés is csak a 
tartalék keret átcsoportosításával történhet, mert nincs rá más fedezet. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy egy mozgó könyvtár működtetése is szóba jött, aminek kb. 450.000,- Ft a 
működtetése /év. Javasolja és szavazásra teszi fel, hogy ez évben heti 2 órás helyettesítéssel, 
mivel nincs rá bérkeret. Megbízási szerződéssel és könyvtárosi végzettséggel üzemeltessék a 
könyvtárat  2012. október 01.-től - 2012.december 31.-ig. 
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(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 82/2012.(IX.10.) Önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtári feladatellátásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.A képviselő-testület akként határozott, hogy a könyvtár nyitva tartása érdekében 2012. 
október 01. napjától 2012. december 31-ig helyettesítés útján biztosítja a könyvtári, 
közművelődési feladatellátást.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítés céljából heti két 
óra időtartamra szakirányú végzettséggel rendelkező személlyel részmunkaidős vagy 
megbízási szerződést  kössön a feladatellátás biztosítása érdekében. 
 
3. A képviselő-testület a helyettesítésre fordított személyi jellegű kiadásokat a tartalékkeret 
terhére  finanszírozza. 
 
Felelős:  polgármester 
 
Határidő:  azonnal, legkésőbb 2012. október 01-ig  
 

 
Tájékoztató az egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz benyújtott önkormányzati kérelemről 
 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Úgy tudja, hogy a környező települések polgármesterei 2012. augusztus 22-én 
kezdeményezték a minisztériumnál. Arról van szó, hogy a jellegi fekvőbeteg szakellátás 
tekintetében Tarnaörs, Erk, Zaránk, Tarnaméra, Boconád és Tarnazsadány települések nem az 
Gyöngyösi Bugát Pál kórház körzetéhez, hanem az Egri Markot Ferenc Kórházhoz csatolták. 
Ez azt jelenti, hogy a betegek közvetlenül az Egri Markot Ferenc Kórházat kell, hogy 
felkeressék. Figyelemmel a korábbi megszokott rendre, a közlekedésre, a lakosság részéről 
óriási nyomás van annak érdekében, hogy az önkormányzatok tegyenek valamit, hogy ezen 
település betegei továbbra is a legközelebb elérhető Gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz 
tartozhassanak. Ennek érdekében született meg az a levél amit polgármester úrék a 
minisztériumba elküldtek. Ennek eredménye képpen az érintett ÁNTSZ az esetleges 
módosítás tekintetében eljárást kezdeményezett. Az eljárás megindításáról 
önkormányzatunkat értesítette, hogy az eljárás eredménye mi lesz, azt nem tudni. Reméli, 
hogy lakosság számára a legjobb megoldás fog születni. Bízik abban, ha arra kerül a sor a 
betegek továbbra is a Gyöngyösi Bugát Pál kórházba tudnak menni. 
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Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni képviselő társai munkáját. Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15.45 
órakor bezárta. 
 
 

         k.m.f. 
 
 
 

 
                         Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 

  polgármester                                                    körjegyző 
 
 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
     
                        Dr. Bessenyei Ákos                           Somodi Mihály 
                                képviselő                                         képviselő 


