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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. szeptember 27. napján megtartott 
16.00 órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:     

Tímár László              polgármester 
Keresztesiné Ollári Anna                  képviselő 
Kiss Ferenc                                       képviselő 
Molnár Andrásné                              képviselő 
Somodi Mihály                                 képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
            Vargáné Tóth Márta                          jegyző 
            Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 
            Pető Szilvia                                       gazdálkodási előadó  
            Kassáné Dér Gizella                         Általános Iskola igazgatója 
            Kovács János 
            Harmati Péter 
             
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő testület 
határozatképes. Tudatja, hogy Bencze László és Dr. Bessenyei Ákos képviselő társai jelezték 
távollétüket. Megkérdi, megkapta-e mindenki a testületi ülés anyagát. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kereszetiné Ollári Anna és Molnár Andrásné képviselőtársait kéri fel.  
 
Kéri képviselő társait, hogy napirend előtt hallgassák meg Harmati Péter urat, aki a strand 
üzemeltetésével kapcsolatban szeretne a képviselő-testület részére elképzeléseiről rövid 
tájékoztatást nyújtani. 
 
Napirend előtt: Harmati Péter tájékoztatója  a stranddal kapcsolatos elképzeléseiről 
 
Harmati Péter 
 
Szeretettel köszönt minden megjelentet, kéri, hogy hallgassák meg elképzeléseit. 
Bemutatkozik a testület tagjainak. Egerből jött, 41 éves, Kereskedelmi, Vendéglátó Ipari és 
Idegenforgalmi Főiskolát végzett, valamint Szolnokon a Külgazdasági Főiskola Külgazdasági 
szakán. Jelenleg három szálloda üzemeltetése tartozik hozzá, az Eger Park Hotel, a 
Mátraszentimrei Narád Hotel és Egerszalókon a Termál Park Hotel, ezek közel 300 szobával 
bíró komplexumok. Hozzá tartozik a Tardosi Ifjúsági és Sport Tábor, amit 10 éves bérleti 
jogviszonnyal három éve, üzemeltet. Két sport centrum is tartozik hozzá, amelyek Egerben 
vannak. Valamint két vendéglátó egység, két pince-vendéglőt is üzemeltet. Aldebrőn étrend 
kiegészítőket gyártanak és forgalmaznak. Elmondja, hogy amikor a strandot kivették két 
társával, ő egy év múlva kiszállt a társaságból, mivel elszámolási vitáik voltak. Szerette volna 
kivásárolni társait, ami nem sikerült és az lett a vége, hogy ő szállt ki a társaságból. 
Szomorúan hallotta, hogy mi lett a strand sorsa. A társulás idején is voltak elképzeléseik és az 
akkori polgármester úrnak beadták a terveiket, ami a saját terve volt. Később tudta meg, hogy 
a társai az ő révén próbáltak előnyöket élvezni a működtetés során. Már akkor is látta, hogy 
milyen fantázia és lehetőség van a strandban és nem véletlenül mondta, hogy szívesen 
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kivásárolja társait, de nem sikerült. Mindenképpen szeretné a strandot és az ifjúsági tábort 
abban a miliőjében látni, amiben annak idején elképzelték. Tardos révén rendelkezik 
tapasztalattal, hogy a gyerekek és a sportolók részére milyen lehetőségek vannak. Tudatja, 
hogy pályázatok révén az egységeiket felújítják, a legnagyobb egységük az Eger Hotel, ami 3-
4 csillagos szálloda, ahol a tervek szerint teljes bútor csere kerül kialakításra. Úgy gondolta, 
hogy ebből a Tardosi és a Tarnaméra tábort teljes egészében be lehetne rendezni, a TV, az 
ágyak, a teljes bútorzat, az ágynemű és az ágyhuzat tekintetében. Úgy véli, hogy olyan 
lehetőségeket ad mind a beszerzési, mint a működtetési vonalon, ami mindenféle képpen 
előnyére válna a tábornak és a strandnak.  A strand vonatkozásában is megvannak a 
kapcsolatai, mert attól, hogy strand és nem wellness, a működtetése ugyanazon előírásoknak 
kell megfelelni, akár az építészeti része, akár a gépészeti része és akár a működtetési része 
tekintetében. A Szalóki részen gyógyvíz van, ismerik ennek a lehetőségeit és, hogy milyen 
plusz előírásoknak kell megfelelni. Komplexebben és kedvezőbben lehet több egységnek a 
beszerzését elvégezni. 
Teljesen tiszta viszonyokkal indul, és nem szeretne senkivel társulni, saját maga szeretné 
üzemeltetni a létesítményeket. Elmondja, hogy amikor a Tardosi táborról beszéltek a 
bérbeadóval, úgy gondolta, hogy nem a bérleti díj összege a lényeges, mert utána minden 
pénz arra megy el, nem a fejlesztésre. 10 év alatt 50.000.000,-Ft-os fejlesztést vállalt a 
sporttábor területén, amit neki minden évben teljesíteni kell. Vagy előre kell a fejlesztést 
megcsinálnia és akkor két évre letudta a fejlesztéseket, vagy minden évben az ötmilliós 
fejlesztést meg kell tennie, amit dokumentálni kell és előre egyeztetni az intézmény fenntartó 
vezetőjével. Három év alatt 30.000.000,-Ft-os fejlesztést hajtottak végre, 100 férőhelyes 
táborról beszélnek, ahol lecserélték a matracokat, a tornacsarnok teljes fűtési rendszerét 
kicserélték, szigetelték a házat. Jelenleg a labdarúgó pályát újítják fel teljes egészében. Az 
elmondottakból úgy véli, látható, hogy milyen tapasztalatokkal bír, ezek után a 
képviselőtestület tagjain múlik, hogy fognak-e együtt dolgozni, vagy sem. Amikor társaival 
kivették a bérleményt hosszú távú szerződést kötöttek, mit jónak tartott, mert egy mese falu 
volt az elképzelés, ami a tó partjára került volna elképzelésre, engedélyezésre nem került, de 
ennek szerzői joga van, ahol a mesék házait szeretnék megvalósítani. Nem híve annak, hogy 
nagyot ígérjen, amit nem tud betartani, mert akik ismerik, azok tudják, hogy ez így van. Egy 
éven belül nem ígéri, hogy minden rendben lesz. A csapatmunkának a híve, mert az együttes 
munkában látja a siker titkát. Mindenképen szeretne helyi embereket foglalkoztatni, mert 
mindig annak volt a híve, hogy új emberekkel szeret dolgoztatni, mert különben sosem tudja, 
meg, hogy vannak-e jobbak, mint a meglévő emberei, és csak akkor vonja be a meglévő 
embereit, ha valamilyen oknál fogva kellemetlenül csalódik.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni az elhangzottakat. Elmondja, hogy a képviselő testület, egyenlőre keresi a 
lehetőségeket, gondolkodnak önkormányzati működtetésben is, de még konkrét elképzelés 
nincs. A hallottak kecsegtetőek, ha a testület a bérbeadásról dönt, annak megvannak a 
szabályai. Tudatja, hogy egy kicsit óvatosak és tisztelettel kéri, hogy ne vegye sértésnek 
Harmat Péter, de már két bérlővel nagyon pórul jártak, ezért kezelik óvatosan ezt a dolgot. 
Nem kérdőjelezi meg az elhangzottakat, mert úgy gondolja, hogy ennek bárki utána nézhet, 
mert nem légből kapott dolgokat hallottak. Az elkövetkező időben a testület végig gondolja a 
lehetőségeket és majd nyilvánosságra fog kerülni a döntés. 
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Harmati Péter 
 
Véleménye szerint ígérni könnyű, de tisztán kell látni és ellenőrizni kell a dolgokat, ezt 
tudomásul veszi. Már akkor látta a lehetőségeket, hogy milyen szép a környezet, amikor 
idekerült, mert most másképpen nem is kerültek voltak kapcsolatba, de tudomásul veszi, hogy 
az önkormányzat kezében van a döntés. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy most ugyan olyan szép a környezet, mint volt és nagyon sajnálja, hogy ez 
idáig nem sikerült üzemeltetni az előző két bérlővel. Bízik abban, hogy a jövőben tudnak 
olyan döntést hozni, ami jó lesz a településnek, a vállalkozónak és a jó lesz a térségnek is. Az 
egyik legfontosabb dolognak azt tartja, hogy akik a településen élnek azok is profitáljanak. 
 
Harmati Péter 
 
Úgy gondolja, mindenkinek jól kell, hogy járjon a település, az önkormányzatnak, a 
vendégek, akik a strandon és a táborban vannak. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszönti a testület tagjait, és elmondja, hogy örül, hogy Harmat Úr megjelent körükben. 
Kérdezi, hogy ha az első bérlői csapatban benne volt és ebben komoly üzletet látott, hogyan 
fordulhatott az elő, hogy ebből könnyedén kihátrált. 
 
Harmati Péter 
 
Mint említette, elkezdték a másik két tulajdonostárssal a munkálatot. Ők keresték meg, annak 
idején, hogy volna-e kedve beszállni, ő mindenképpen látott benne fantáziát és elkezdték. 
Nagyon szerette volna, ha meg tudja venni társaitól a tulajdoni részeiket és tovább 
üzemeltetni egyedül a bérleményt. Tudni kell, hogy van ennek egy polgári törvénykönyve, 
hogy lehet egy Kft-ből a másik üzletrészét megvenni. Ők nem adták el az üzletrészüket, 
ragaszkodtak hozzá és ő nem tehette kötelezővé, hogy ezt megtegyék. Ahogy elkezdődött a 
szezon rögtön látta, hogy simlisségek, problémák vannak, és nem úgy működik, ahogy ennek 
működnie kellene. Hiába kérte az elszámolásokat és az engedélyeket, nem kapta meg. Már 
akkor is látta, hogy milyen nagy hiányosságok vannak, és a hatóságok bármikor bezárhatják a 
létesítményeket, mert nem feleltek meg, aminek meg kellet volna. Azt mondta, hogy ehhez 
nem adja a nevét és nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy az ő nevével azonosítják, 
hogy engedély nélkül működik a büfé, és hogy nem felelnek meg az előírásoknak. Nem volt 
másválasztása, mivel a két tulajdonos társ nem akart kiszállni a dologból, így neki kellet 
megtenni ezt a lépést, mert nem volt hajlandó tovább az együttműködésre. Szerette volna 
egyedül vinni a bérletet, de nem tudta. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elfogadja a választ. Úgy látja, hogy a szándéka komoly, bizonyára ezért jött el. Úgy véli, 
tudomása van arról, hogy az önkormányzat jelenleg is perben van az első bérlővel, aki az ő 
társa volt és ennek tudatában is érdekli a bérlemény. 
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Harmati Péter 
 
Közli, hogy nem tudja, de halott róla. Tudatja, hogy teljesen tisztán lépett ki a cégből az első 
évben, és azóta, senki nem kereste meg, sem jogi úton, sem az üzlettársak útján, sem a bérlő 
részéről. Őt már kezdetben is érdekelte a dolog. Véleménye szerint ez a per az 
önkormányzatra és az akkori bérlőre tartozik. Véletlenül hallotta egy kislánytól, aki a 
szállodában volt gyakorlaton, hogy a strand be van zárva, és így kezdődött a kapcsolat 
felvétel. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megköszöni a választ. 
 
Harmati Péter 
 
Ugyanazt az elképzelést szeretné megvalósítani, amit annak idején, mert a mese falu dolga 
100%-ban az ő ötlete, tulajdona, háromdimenziós tervben el van készítve. Tardoson ezt nem 
tudja megvalósítani, mert 10 éves szerződésben ez nem lehet véghezvinni. Elmondja, hogy 
Tardoson vannak problémái, mert többet szeretett volna fejleszteni, mint 50.000.000,-Ft, mert 
ennyit csak önerőből szánt a táborra. Pályázatok révén sokkal nagyobb fejlesztésre volna 
lehetőség, amihez csak a fenntartó hozzájáruló nyilatkozatára lenne szükség. Nem kér sem 
pénzt, sem munkát, csak a hozzájáruló nyilatkozatot. Pályázatokra szükség van a 
fejlesztésekhez, de az önerőt ő adja, és mindezt addig kell véghezvinni, amíg nyitva állnak a 
pályázatok, mert nem tudni a jövőben rejlő lehetőségeket. Tudatja, hogy a Demjéni fürdőnél 
szeretnének egy Fürdő komplexumot csinálni, amelynek a pályázata, jövő hét hétfőn kerül 
beadásra egy konzorcium keretében, mert a gyógyvíz egy Debreceni cég tulajdona és a 
Demjéni fürdővel szemben egy hasonló fürdő centrumot szeretnének létre hozni. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kérdezi, hogy egy lehetséges üzemeltetés esetén, szezon előtt, mennyi időre van szüksége 
Harmat Úrnak, hogy tisztességesen el tudjon indulni. 
 
Harmati Péter 
 
Mivel, csak elmondás alapján tudja, hogy milyen a Tábor, azt tudja, hogy sokkal szebb, mert 
a helyiek szépítették. A környezetet meg lehet csinálni, az építési dolgokat nem nagyon lehet 
télen elvégezni, de tavasszal már el lehet kezdeni. Nem akar olyan dolgokat ígérni, amiket 
nem tud betartani, de biztos, hogy a három medencét olyan állapotba szeretné hozni, hogy a 
szezonra működjön. A csempe probléma nem lehet akadály, mert két hét alatt mindent helyre 
lehet tenni. A gépészetet minden képen rendbe teszi. A büfét úgy ismeri, ahogy akkor volt, de 
azt is rendbe teszi. A hatósági engedélyeknél kéri a segítséget, akár a vízügynél, az ÁNTSZ-
nél meg van a kapcsolata, mert ott tudják, hogy amit ígér, azt be is tartja. Elvárja, hogy az 
engedélyeket csak úgy adják ki részére, ha annak meg is felel. Látatlanban azt mondja, hogy a 
szezonban egy hónap kell, úgy véli, teljesen mindegy, hogy milyen a döntés, az vagy igen, 
vagy nem, de az időt ne húzzák, mert azzal nem lehet mit kezdeni.  Mindig úgy kezdi, hogy 
menjen ki a hatóság, mondják meg, hogy mire van szükségük és másnap ráállítja az 
embereket, hogy kezdjék meg a munkát. Az engedélyekkel párhuzamosan folyhatnak a 
munkálatok. Garantálja, hogy egy éven belül látható eredménye lesz a bérleményeknél, 
javulás lesz, három éven belül már megkezdődnek a beruházások is. Úgy gondolja, hogy 
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minden évben kell fejleszteni, ha másból nem marketing szempontból. Nagyon nehéz a 
fürdőkkel versenyezni, mert már nagyon előkelő fürdők vannak. Beruházás terén sokkal 
kedvezőbb a gyógyvíznél a dolog, mert egy átfolyós rendszerű, és ha a kút ezt bírja, akkor jó. 
Nem a medencét megépíteni kerül sokban, hanem a gépészet nagy költség. Mindenképen kell 
az önkormányzat segítsége, hogy hozzájáruljon a pályázathoz. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy nagyon szívügyük ez a dolog, és nagyon gondolkodnak. Megköszöni a  
tájékoztatót. Tudatja, hogy a gépészettel van elég problémájuk, de nagyon vágynak arra, hogy 
a következő évtől a létesítmény működjön. 
 
Harmati Péter 
 
Elmondja, hogy pályáznak a Szalóki egységben újabb medencére, és ha meg tudja csinálni a 
gépészeti részt, akkor lehet, hogy egy vízforgatós rendszer felszabadul, ami azonnal 
áttelepíthető, ha Tarnamérán a jelenlegi gép megjavítása költséges lenne. Tudatja, hogy 
létezik egy cég, aki egy membránszűrős, vízforgatós rendszerrel a gyógy és termálvizet 
engedi működtetni, ugyan is nem vegyszerrel, hanem membránszűrővel szűr, ezáltal 
mindenféle szennyeződést ki szed a vízből, de a teljes ásványi és egyéb anyagokat meghagyja 
a vízben. Ezt olyan konstrukcióban is megcsinálja a cég, hogy a beruházást nem kell 
megfizetni, a fenntartó, vagy a bérlő üzemelteti, és havi díjat fizetnek, ami a megspórolt 
mennyiségnek az x %-, és a vízforgatós rendszer úgy tudja megszűrni, hogy vegyszer nem 
kell hozzá. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy amennyiben úgy dönt a képviselő testület, hogy Harmat Úrral egy távlati 
szerződést köt, hajlandó lenne valami biztosítékot adni, mert már megégették magukat. 
 
Harmati Péter 
 
Véleménye szerint mondhatja, hogy letesz X összeget, de úgy véli, ellenőrizhető, és annak 
idején Balázs Györgyöt és Pári Zsoltot is le lehetett volna ellenőrizni. Amíg Tarnamérán volt, 
függetlenül attól, hogy kiszállt a rendszerből, de elkezdtek valamit, az más kérdés, hogy mi 
lett a vége. Nem azon fog múlni, hogy egy- két milliót lerakatnak-e vele, de nyitás előtt fogják 
látni, hogy mit csinál. Előre le fogja írni, és ha menet közben valami történik azt is leírja, 
hogy mit eszközöl, bármikor, bárki ellenőrizheti a munkájukat, akár naponta is. Nagyon 
szívesen tudatja, hogy hány belépőt adott naponta, mert feketén nem dolgozik. Az utolsó 
fillérjét is a táborra és strandra szeretné fordítani, amit beruház és nem holttőkébe, azt 
szeretné, ha a pénz forogna. Csak azt kéri, hogy a munkáját ne hátráltassák, minden más 
számon kérhető rajta. A felvetést jogosnak tartja, mert már megégette magát az 
önkormányzat, és így logikus, hogy sokkal jobban félnek. A Tardosi táborba az első évben 17 
milliót fejlesztett a táborba, és 3,5 milliót fogadtak el belőle, mert azt mondták, hogy felújítás 
és ez számukra nem elfogadható. Nem egyeztette előre, ezért a második év végén letettek vele 
10.000.000,-Ft összeget, mivel a két év alatt 10.000.000,-Ft kellett volna fejlesztenie, és csak 
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3.500.000,- fejlesztett, amit ő elfogadott. Csak akkor kapja vissza ezt az összeget, ha a 
10.000.000,-Ft fejlesztést végre hajtja ez év végéig, és belement ebbe is. Nem tartotta 
korrektnek ezt a dolgot, de továbbra is lát ebben fantáziát. A TAO program keretében a 
gyerekeket meg lehet fogni, mert jó ajánlatot ad, jó környezetet és jó programot kínál, és 
akkor Tarnamérása jönek, óriási előny, hogy ott van mellette egy fürdő. Lehet, hogy a 
képviselő testület segítségét is kéri, úgy hogy azt mondja egy cég, mint ahogy ők is csinálták, 
hogy oda adtak az Egri sport iskolának 5.000.000,-Ft-ot, és azt mondták, hogy 1.000.000,-Ft-
ot arra fordít, amire akar, de 4.000.000,-Ft-ot a Tardosi táborba kell lerakni. Azt kéri, hogy a 
gyerekeket a Tardosi Sport táborba vigyék el üdülni. A táboroztatók jól járnak, mert 
megkapják azt a pénzt, amit egyébként is táboroztatásra fordítanának, és a vállalkozónak nem 
kerül pénzébe. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kérdezi Harmat Úrtól, hogy a bérletben úgy gondolkodik, hogy ő, vagy az ő cége bérelne. 
 
Harmati Péter 
 
Nem szeretne más üzlettárssal dolgozni, csak az önkormányzat felé mutat hajlandóságot, mert 
ő a tulajdonos. Működtetés szempontjából is vagy önállóan, vagy az önkormányzattal 
közösen, más társsal nem.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kérdezi, ha esetleg létrejönne a bérleti szerződés Harmati Úr hány évben gondolkodik. 
 
Harmati Péter 
 
Annak idején azért tetszett neki a bérlet, mert az idő 50+ 49 év volt, úgy gondolja, ez lenne a 
leg ideálisabb, de tisztában van azzal, hogy nem fog ennyi évig élni. Úgy véli, hogy a 10 év 
kevés, ennél a nagy fejlesztésnél. Ha pályázat útján beruháznak, akkor annak a megvalósítása 
2 év és 7 év a fenntartás. A bérletre vonatkozó reális időtartamot 25 évben gondolja. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kérdezi, hogy van-e tapasztalata közös társaság működésében. 
 
Harmati Péter 
 
Közli, hogy önkormányzattal nincs, de közös projektnél van, mert dolgozott már az Egri, és a 
Mátraszentimrei önkormányzattal. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előző bérlőnél az önkormányzat is pályázott, mert nagyobb lehetőséggel 
tudott pályázni, amit meg is nyert, nem volt ezzel probléma, mert akkor partnert volt az 
önkormányzat.  
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Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy ha esetleg a Tarnamérai tábor és a strand eladó lenne, mit mondana erre 
Harmati Úr. 
 
Harmati Péter 
 
Nem gondolkodott ebben, de gazdaságilag a legelőnyösebb mindig a saját portán fejleszteni, 
nem zárkózna el a lehetőségtől, de ez mindig az ártól függ. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Mivel nincs több hozzászólás, kérdés, megköszöni Harmat Péternek az érdeklődés és, hogy 
eljött. Szünetet rendel el. 
 

(Harmat Péter távozik az ülésről 17 órakor) 
 

 
1. napirendi pont: Fekvőbeteg szakellátás ellátási terület módosítása iránti kérelem 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Emlékeztet, hogy amikor tudomásukra jutott, hogy Tarnaméra és a környező települések 
betegeit, az Egri Markot Ferenc Kórházba irányították át, ez mindenkit megdöbbentett. 
Hiszen közlekedés szempontjából nem ez a legrövidebb és a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház 
elérhető volt mindenki számára.  A térség polgármesterei levelet intéztek az OEP, illetve a 
Szak Minisztérium felé, hogy ezen a döntésen változtassanak, és a kérelmüknek tegyenek 
eleget, amiben a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz Tartozna minden település, mint a 
változtatás előtt. Kérésüket méltányolták, megvizsgálták, és hiánypótlásra szólították fel őket, 
és ennek kellene eleget tenniük, hogy a képviselő testület kinyilvánítsa, hogy Tarnaméra 
lakossága a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz tartozzon. Van erre egy határozati javaslat, ami 
két részből tevődik össze, a határozati javaslatból, illetve, hogy a képviselő testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a kórházzal vegye fel a kapcsolatot. A környék 
települései információi szerint ezt mát megtették. Úgy gondolja, hogy mindenki számára ez a 
logikus, úgy véli, nem kellene ez ellen kifogást emelni, hiszen a lakosság érdekében teljes 
egészben javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kifogást nem támaszt, és logikusnak tartja, km szempontjából is. Egyetlen aggodalma van, 
hogy nyilatkoznak a lakosság nevében és döntenek, mert nem kérték ki a véleményüket és 
nagyon kevés emberrel beszélt erről a dologról ilyen rövid idő alatt, de bizonyára a 
lakosságnak is ez a véleménye. Véleménye szerint sokan nem is tudják, hogy Egerbe lettek 
irányítva. 
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Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, hogy aki bekerült a Kórházban rögtön megtapasztalta a távolságot és rögtön mondta 
a véleményét. Az a jó, ha ezt minél kevesebb ember tapasztalta meg. Úgy gondolja, hogy 
azzal segítsék a lakosságot, hogy elintézik és minden marad a régiben. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy gondolja, ha a lakosságot meg sem kérdezik, de egy beteg ember minél hamarabb jusson 
kórházba és kapja meg az ellátást. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, hogy Tarnaméra Község lakosságának aktív és krónikus fekvőbeteg 
szakellátását a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház lássa el. 
 

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

84/2012.(IX.27.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a fekvőbeteg szakellátás ellátási 
terület módosítására vonatkozó  előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete - a lakosság ezirányú kérésének 
eleget téve - kezdeményezi, hogy Tarnaméra község lakosságának aktív és krónikus 
fekvőbeteg szakellátását az egri Markot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, 
Széchenyi út 27-29., képviselő: Dr. Fűtő László ügyvezető igazgató) helyett, a gyöngyösi 
Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. képviseli: Bodnár Krisztina 
ügyvezető igazgató) lássa el. 
 
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátási terület módosítása 
érdekében az önkormányzat nevében eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat, egyéb eljárási 
cselekményeket megtegye.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
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2. naprendi pont: Általános iskola oktatási ellátása 2013-tól 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy ma de. voltak a Kormányhivatalban, ahol a kormány megbízott urak, Horváth 
László és Balázs István urak tartottak egy elég széleskörű tájékoztatót, az oktatás ellátásának 
szempontjából, és a törvény is rendelkezik ezzel kapcsolatban. 3000 fő alatti településeken az 
állam látja el a feladatot, és működteti az iskolát. Az a település gondolkodjon, hogy az 
iskolát ő tartja fenn, akinek olyan iparűzési adó bevétele van, amiből hozzá tudja tenni az 50 
%-ot- vagy a 60 %-ot. Jelenleg is ennyi a saját forrású hozzájárulás, településünknek jelenleg 
ez  77 millió Ft-jába kerül. A parlamenti ülés hétfőn megváltoztatta a törvényt, nem kell 
szándék nyilatkozatot tenni e tekintetben, október 31.-ig csak határozatot kell hozni, az EBR-
ben rögzíteni kell és kész. ÁMK esetében az állam átveszi az ÁMK-t, de minden plusz 
költséget kiszámláz az önkormányzatnak. Amikor ez föláll, megfelelően fogják a létszámot 
kialakítani, a pedagógus életpálya modell csak abban az esetben kerül bevezetésre, amikor 
már beállt a létszám, ez nem a mostani létszámról szól, addig nincs értelme, amíg ezt meg 
nem lépik, amely időpont 2013. szeptember. Az iskola igazgatói állással kapcsolatban azt a 
tájékoztatást kapták, hogy ebben véleményezési joga lesz az önkormányzatnak, illetve 
beszámoltatási lehetősége is lesz az iskola igazgatója részéről. Azon településeknél ahol 
kimagaslóan nagy volt az iparűzési adó, azoktól a településektől ezt elveszik, és azon 
településeknek adják, akik nem részesültek ebben a bevételi forrásban. A területfejlesztési 
koncepció erre fog épülni, és a közutak állapota az egyik legfontosabb tényező lesz. 
Maximális partnerséget kértek a települések képviselő testületétől és a polgármesterétől. 
Megköszönték a képviselő testületek, a jegyzők és polgármesterek munkáját, ahol már történt 
valamilyen előre lépés a közös önkormányzati hivatal létrehozásával. Tudatja, hogy elmondta 
Horváth László úrnak, hogy hol tartanak, aki örvendetesnek és dicséretesnek tartotta, hogy 
Tarnaméra, Zaránk és Boconád képviselő testülete már leült és elkezdtek közösen együtt 
gondolkozni. Azt mondta, hogy jó úton haladnak és amennyiben segítségre lesz szükségük, 
keressék azt a személyt, akihez a területet leosztották, de őt is kereshetik bátran. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy az új felállás jelent-e a településnek előnyt, vagy hátrányt. Ha jól értelmezi, a 
működtető az állam lesz az iskolának, amibe az óvoda nem tartozik bele, de aki az épületet 
fenntartja az, az önkormányzat. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy nem így van, mert külön kell bontani a működtetést és a fenntartás fogalmát. 
Eddig is tudták, hogy melyek a működési, és melyek a fejlesztési- felhalmozási kiadások, és 
ezt ezután is külön kell bontani. Fenntartó az állam lesz, működtető 3000 fő alatt az állam 
lesz. Elmondja, hogy az előterjesztésben pontosan leírta, hogy a működtetésbe mik tartoznak 
bele, az állagmegóvással kapcsolatos feladatok. A fejlesztésre ez nem vonatkozik, hiszen a 
vagyon tulajdonosa továbbra is az önkormányzat, és ingyenesen vagyon használati jogot kap a 
Magyar Állam.    
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Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy azt kell tudomásul venni, hogy ez állami feladat, közfeladat az iskolák 
ellátása. 2012. október 30-ig kell a képviselő testületnek erről dönteni és a rendszerbe fel kell 
vinni, ha a 3000 fő alatti önkormányzat vállalni kívánja az iskola működtetését. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Azt kell előkészíteni, hogy ha az önkormányzat kéri a működtetést. Fontosnak tartja, hogy a 
képviselő testület ismerje ezeket a jogszabályokat. A fenntartás, működtetés 3000 fő alatt 
állami feladat. Abban az esetben, ha az önkormányzat testülete megtárgyalja, és úgy dönt, 
hogy kéri és kezdeményezi, akkor ezt kell október végéig megtenni, hogy szeretné saját maga 
működtetni a nyolc évfolyamos általános iskoláját. 
 
3. naprendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a múlt héten Kakuk Sanyi bácsi megkereste azzal a kéréssel, hogy a kastély 
udvaron lévő Szent István emlékművet, és a készülőben lévő Kossuth emlékművet, ami egy 
lecsavarozható lapon van, szeretné feltenni az általános iskola bejárattal szembeni falára. 
Mindezt azért, hogy a gyerekek lássák, hogy Szent István, Mária kegyeibe ajánlja az országot. 
Ehhez kéri a képviselő testület támogatását. Kéri, hogy véleményezzék a kérést. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Tudatja, hogy igazgató asszonnyal értekeztek ez ügyben, és közös nevezőre jutottak abban, 
hogy véleményük szerint, az emlékművek, a templomnál sokkal illendőbb és méltóbb helyen 
lennének, mint az általános iskola falán. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Nem érti, miért lenne rossz helyen, az iskola falán, és miért javasolják rögtön a templomot. 
Meglepi, hogy pont a tanári kar javasolja, hogy nincs jó helye, az iskola udvarán az 
emlékműnek. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy gondolja, ha valakinek felveszik a nevét, mert ezt soha nem lehet tudni, akkor azt az 
emlékművet hová teszik. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javaslatot tett arra Kakuk Sanyi bácsinak, hogy az emlékmű menjen át az egyházhoz, amibe 
most Szent István emléktáblája van, és abba illik egy egyházi szobor, mert olyan a kialakítása, 
hogy az esztétikus lenne erre. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Véleménye szerint lehetne a Szent Imre térre is tenni, mert évek óta problémát okoz a 
műemlék hivatalnak. Véleménye szerint azt kellene értékelni, hogy valaki valami maradandót 
is alkotott a faluban, és azt kellene megkeresni, hogy hol lenne a megfelelő hely az emlékmű 
számára. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy senki nem akarja és nem is kötelezi, hogy lebontsák az emlékművet, 4 évvel 
ezelőtt a műemlékvédelem jelezte, hogy nem jó helyen van az emlékmű, de azóta nem. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Elmondja, hogy szó nem esett arról, hogy az emlékművet talapzattal együtt nem lehet a 
kastély és iskola közötti parkba tenni, mert az ott jól is nézne ki. Elmondta, hogy azért nem 
találja jó ötletnek, hogy a falba tegyék az emléktáblát, mert valóban vannak iskolák, ahol 
domborműalkotásról van szó, amit a falba helyeznek, de akkor arról nevezik el az iskolát is. 
Szó nincs arról, hogy a gyerekek ne ismerjék Szent Istvánt, de úgy véli, hogy az iskola 
bejáratához ez a két emléklap nem illik. Azt javasolta Kakuk Sándornak, hogy mivel Szent 
Imre a fia volt Szent Istvánnak, helyezzék el az emlékművet az Imre térre, mert az is egy 
méltó hely lenne számára, és a templom parkot is javasolta, amire nemet mondott Sanyi bácsi. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolta Kakuk Sanyi bácsinak, hogy az emlékmű maradjon a helyén és a Kossuth 
emléklapnak keressenek méltó helyet, mert annak nem lesz alapzata. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Javasolja, ha senkit nem zavar, akkor maradjon a helyén az emlékmű. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Javasolja, hogy a Kossuth emlékművet egy helyi kulturális, földrajzi, történelmi hely, vagy 
inspiráció alapján kellene elhelyezni, pl. Kossuth utca elején Kossuth teret csinálni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint nem egy településen van, hogy a koszorúzásra kimennek az 
emlékművekhez, ami a település más pontjára van elhelyezve. Évekkel ezelőtt, már felvetés 
volt, hogy az önkormányzat elé, a háromszög alakú zöld övezetbe legyen elhelyezve a Szent 
István emlékmű, amit jó és reális ötletnek tart. Kéri képviselő társait, hogy a következő 
napokban, hetekben beszéljenek erről, nem kell most erről dönteni. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kéri mindenki segítségét az ügyben, hogy mivel jönnek az ünnepek és ő is a Kolozsvári 
utcában lakik, ahol az utca végén van egy tankcsapda, illetve a Pozsonyi út végén a temető 
bejáratánál nagyon rossz az út. Esőzések idején megáll a víz és óriási lyuk van, bár a járda és 
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környéke egyre rendezettebb lesz. Az önkormányzat költségvetését ismerve, kért árajánlatot 
aszfaltozó cégektől, akik 2,5 – 3 millió Ft-ról beszélnek a kátyúzással kapcsolatosan. Mart 
aszfalttal parkolóvá történő átalakítása a területnek 3 milli Ft árajánlatot kapott. Volt olyan 
javaslat, hogy a lyukakat betonozzák be. Még az ünnepek előtt jó lenne az út szélét olyan 
állapotba hozni, hogy ott parkolhassanak. Fontosnak tartja, hogy a 2 tonnánál nehezebb 
járművek parkolását a játszótértől a Kolozsvári utca végéig tiltsák meg. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy nem jártas az út munkálataiban, de véleménye szerint lehet betonozást 
végezni az aszfalttal, csak arra az önkormányzat nem képes, mert olyan betonozási 
technológia szükséges, amihez az önkormányzat forrásai nem állnak rendelkezésre, mert nem 
10 cm betonról beszélnek. Olyan mélységű és minőségű betonozást kell elkészíteni, vagy 
aszfaltozást, amihez nem áll rendelkezésre forrás. Nem lát esélyt, hogy mart aszfalthoz is 
hozzá tudnának jutni. A lehetőségekhez mértem próbálják az ünnepekre rendbe tenni az utat 
és a járdát, de ha bejön az esős időszak, azzal nem tudnak mit kezdeni, mert annyira lapos az a 
rész. A Busz miatt már nem egyszer szólt és mostanában nem látott azon a területen buszt. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Elmondja, hogy a tegnapi napon is látott buszt a temető és a Kolozsvári utca sarkán. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Emlékeztet, hogy a kerítés melletti részt jelölték ki a buszok számára parkolóként. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy nem lehet megtenni, hogy mindenféle járművet kitiltsanak a faluból. Arra 
próbáltak törekedni, hogy balesetveszélyes helyen ne álljanak, erről már döntés is született. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a kerítés mellé parkolhatnak, ebben egyezett meg a testület, de azért szólt, 
amikor a játszótér előtt áll közvetlenül a busz, ezt követően hátrébb állt a buszos, de nem lehet 
elküldeni minden területről az embereket. A munkáltatók is írtak levelet ez ügyben és 
véleménye szerint, valahol kompromisszumot kell kötni. Már mart aszfaltot tettek a gödrökbe, 
de kiverődött. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Tudatja, hogy a Kossuth utcában is látható, hogy milyen károkat okoznak a nagy autók, de 
kompromisszumot kell kötni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy már kérte a KPM-től hogy a Petőfi utca végét tegyék rendbe, és azt mondták, 
hogy amikor kátyúzás lesz, akkor ezt megteszik. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, már több embertől kapott lakossági észrevételt, akik onnan járnak dolgozni, hogy 
esőzés idején nem minden sofőr van arra tekintettel, hogy ott emberek állnak és felcsapják a 
vizet. A Kolozsvári út és a Mátyás út találkozásánál is hatalmas kátyú van, ez is lakossági 
észrevétel, megnézte személyesen, amit ha kikerülnek a biciklivel, mert nem lehet rajta 
átmenni, olyan mély, a kanyar pedig olyan közel van, hogy ez nagyon baleset veszélyes. A 
KPM figyelmét fel kell hívni nyomatékosan ezekre a tényekre. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Közli, hogy írnak levelet KPM részére és készítenek fotót, hogy had lássák az utakat. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a zöld égetésre van-e határozat, hogy azt mikor, és hogy lehet égetni. 
 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Válaszolja, hogy a nyílt kerti égetésre vonatkozóan a környezet védelméről és a köztisztaság  
rendjéről szóló helyi önkormányzati rendelet ad szabályozást. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kérdezi, hogy megvan-e határozva, hogy mely napokon lehet égetni, mert ez valami 
borzasztó, ami van. Úgy halotta, hogy Gyöngyös környékén meghatározták, hogy mely 
napokon lehet égetni, amit be is tartanak, mert ha nem, megbüntetik. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint, ha valaki csak pénteken vagy szombaton ér rá, mert máskor nem tud 
égetni, miért ne tehetné meg, csak normálisan kell égetni. Azt mondja, hogy falun vannak, 
hová tegyék a száraz kerti hulladékot. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy lehet a rendeleten alakítani, de keserű tapasztalatai vannak ezzel 
kapcsolatban. Dolgozott olyan helyen ahol leszabályozták ezt napokra. Volt aki hétközben, 
volt aki hétvégén ért rá, és kiderült, hogy egyik időpont sem volt alkalmas. Sokan  pedig  
azért szóltak, hogy szólítsa fel azon lakosokat, akiknek  gyom van a kertjében. A felszólítás 
után joggal ment panaszkodni az állampolgár, hogy se zöld hulladékot nem szállítanak el, sem 
égetni nem lehet, akkor mit csináljon a kerti hulladékkal. Ha a képviselő testület tud 
elfogadható szabályozást, akkor tegye meg, és előkészíti a rendelet módosítást. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint kiemelt üdülő övezetben, pl. Balatonnál ezt meg lehet tenni, de vidéken 
nem. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy elfelejtik az emberek, hogy falun élnek és ehhez hozzátartozik az égetés 
is. Inkább azt tartja szomorúnak, hogy egyre kevesebben teszik ezt meg. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
A felvetés neki nagyon tetszik, amit Molnár Andrásné képviselő társa mondott. Valamit 
kezdeni kell, mert idegesítő és sokakat zavar az égetés. Az a baj, hogy néha nincs is lángja, 
csak füstöl a kerti zöld hulladék. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy gondolkozzanak a dolgon, és ha valakinek épkézláb ötlete lesz, az álljon elő 
vele. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Sokat beszéltek arról, hogy a szabálysértés elkerült az önkormányzatok jegyzőjétől, és hogyan 
lehet a helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat betartatni. A közösség ellenes 
magatartásokról szóló helyi önkormányzati rendeletet célszerű megalkotni. Azzal 
párhuzamosan, arra kéri a képviselő testületet, hogy vezesse be a közterület felügyeleti 
rendszert Tarnaméra községben. Ez is egy olyan közösség ellenes magatartás lehet, amely 
legtöbbször olyan helyen és olyan időben történik, amit egy folyamatos műszakrendben 
dolgozó közterület felügyeleti szolgálat el fog tudni csípni és helyszíni bírságot lehet kiszabni. 
Az a kérdés, hogy van-e annyi hozadéka, mint amekkora problémát okoz. Ez is lehetőség a 
képviselő testület számára, ha kapnak egy ilyen felhatalmazást, természetesen kidolgozzák és 
be fogják vezetni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, nem annak az időszakát élik, amikor ebben gondolkozhatnak, és az elkövetkező 
hetek és hónapok sem erről fognak szólni. Egy cél vezet most mindenkit, a Járási Hivatal és a 
közös Önkormányzati Hivatalok felállítása, ezt kérték a kormányhivatal vezetői a testülettől. 
Látni a rendelkezésre álló lehetőségeket, úgy véli, nem lehet az emberektől plusz pénzeket 
behajtani. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Közli, hogy lakossági észrevétel, hogy a Márton utcában dől befelé az árok. A temetőnél a 
szemét tárolóba lakossági hulladékot is helyeznek el és kérik, hogy próbáljanak hatni a 
lakosokra. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Már ellenőrizte a bejelentést, és két- három személy a háztartási hulladékot rendszeresen a 
temetőbe hordja ki. Éva nénit kérte, aki ígérte is, hogy felderíti, kik ezek a lakosok. 
Személyesen meggyőződött, hogy konzerves doboz, kukoricás doboz, és háztartási hulladékot 
rendszeresen hordanak oda, és nem állítja, hogy az környékbeli. Szomorúnak tartja ezt a 
dolgot, mert viszonylag rendezetten kezelik a lakosok a szemetet a temetőben, néha vannak 



16 
 

vadhajtások, de nem ez a jellemző. A templomnál a járdával kell valamit kezdeni, mert hiába 
kérték, hogy ne sózzanak télen, nagyon rossz állapotban van a járda. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni képviselő társai munkáját. Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18.30 
órakor bezárta. 
 

         k.m.f. 
 
 
 
                         Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 

  polgármester                                                    körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
                       Keresztesiné Ollári Anna                    Molnár Andrásné 
                                képviselő                                           képviselő 


