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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. október 18. 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 
            Kassáné Dér Gizella                         Általános Iskola igazgatója 
            Gulyás József r. alezredes                Heves Város rendőrkapitánya 
            Mezei Zsolt r. alezredes 
            Kranciczki János                              település polgárőr egyesület vezetője 
            Csintalan Attila                                sportegyesület vezetője 
               
             
             
             
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 Kiss Ferenc és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
 
1. napirendi pont: Településünk közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy a beszámoló minden képviselő számára előterjesztésre került, megkérdezi 
kapitány urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kérdezi, hogy van-e adat, vagy tapasztalat azon településekről, ahol működik a kiépített 
kamerás térfigyelő rendszer. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Elmondja, hogy egy olyan bizonyító erejű képanyagot készít, egy jó minőségű térfigyelő 
kamera, ami perdöntő lehet egy bírósági tárgyaláson. Tarnaörs, Tiszanána és Kisköre 
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településeken van kiépített térfigyelő rendszer. Kiskörén úgy működik a rendszer, hogy a 
rendőrőrsre be is van kötve és a szolgálat idején nézik a kollégái. Mind három településen, 
szerveren rögzít mindent a kamera rendszer. A rendőrség számára annyiban segítség, ha 
történi egy esemény, és tudják, hogy a menekülési útvonalon van térfigyelő kamera, vissza 
tudják keresni a szerverről azokat az adatokat és információkat, amire szükségük van. A 
legmodernebb kamera rendszer, már infrás, éjszakai jó minőségű felvételeket tud készíteni, de 
még a területen ilyenek nincsenek. A rendőrség már tudta hasznosítani, pl. uzsorásokkal 
kapcsolatos eljárás során, nagyon jól lehetett látni, ahogy a pénz átadása történik, az anyagot 
át adták a bíróság részére, ami perdöntő volt az ügyben. Vannak az országban olyan 
települések, ahol 80%-al estek vissza a bűnözések a térfigyelő berendezések kiépítésével. A 
szabadság jogok egyesülete nehezményezte, a Gyöngyöspatai ügy kapcsán, hogy hangot is 
rögzített a kamera, ezen folyik a vita, hogy képet és hangot is rögzíthet-e. A hatályos 
jogszabályok értelmében, amit rögzít a térfigyelő kamera, azt a rendőrség eljárás során fel 
tudja használni. A maga részéről maximálisan támogat minden olyan kezdeményezést, ahol a 
térfigyelő rendszer kiépítésre kerül. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Megköszöni a mélyreható beszámolót és nagyon elégedett. Megköszöni, hogy az új 
törvényekről tájékoztatta a testületet Gulyás József r. alezredes úr. Továbbá köszöni, hogy a 
civil szervezetekkel jó kapcsolatokat tudnak kiépíteni. Köszöni, hogy a polgármesterekkel 
sikerült egy közbiztonsági fórumot összehozni és még inkább képet kaptak arról, hogyan 
tudnák adott helyen a problémákat megoldani. Köszöni, hogy ilyen anyagi körülmények 
között is megtesznek mindent a települések védelme érdekében. Kívánja, hogy minnél jobb 
anyagi körülmények között tudjanak működni az elkövetkező időben. A beszámolót 
elfogadásra javasolja. Elmondja, ha bármikor szükség van az iskolában Koczka Ferenc körzeti 
megbízottra, a segítséget mindig megkapják tőle. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Megköszöni a részletes beszámolót. Kérdezi, hogy a beszámolóban leírásra került, hogy 
tovább kell erősíteni a polgárőrséggel a kapcsolatot, illetve növelni a közös szolgálati 
ellátásokat, van-e már erre példa, hogy a településen közösen végeznek szolgálatot. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Elmondja, hogy abban a szerencsés helyzetben van a település, hogy a tarnamérai polgárőr 
szervezet, szolgálat szervezésért felelős elnök helyettesének a munkáltatója. Amióta meg 
szűnt a Tarnamérai rendőrőrs és egy KMB-s látja el a 7 település felügyeletét, 
kiszámíthatatlan, hogy a küldések függvényében hová kell menni annak a párosnak, aki éppen 
dolgozik. Ez a gátja annak, hogy közös szolgálatba legyenek beosztva a rendőrök és a 
polgárőrök. A másik gát, ha az együttműködési megállapodás megkötését követően a 
polgárőrök csak a saját településük közigazgatási határán belül teljesíthetnek szolgálatot, 
kivéve, ha a rendőr hatóság, akivel az együttműködési megállapodást megkötötte, ettől eltérő 
feladatra kéri fel. Szolgálat szervezésileg az a probléma, ami valójában nem probléma, hogy 
Tarnamérán nem történik olyan jellegű jogsértés, ami intézkedésre ad okot. A gyakorlati 
kivitelezésen dolgoznak, hogy tudnák megoldani a közös szolgálatok megszervezését. Új 
főkapitány van, akivel még nem tudtak érdemben beszélni a tarnamérai rendőrőrs 
felállításával kapcsolatban. Nnovember 7-én az új főkapitány úr találkozót szervez a település 
polgármestereivel, ahol fel lehet vetni a problémákat. Azt tartja a legnagyobb problémának, 
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hogy a 7 település közül 4 településen folyamatosan zajlik az élet, akár bűnügyi, akár 
szabálysértési szempontból, 3 település pedig a béke szigete. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Olvasta a tájékoztatóban, hogy fiatalodik a rendőri állomány, aminek megvan a jó és a rossz 
oldala. Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a fiatal pályakezdő rendőröket szakmailag 
tovább tudnák képezni. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Elmondja, hogy munka mellett rendkívül nehéz a továbbképzés, de emellett muszáj és 
kötelező, ami folyamatos képzést jelent. Már különböző fórumokon, parancsnoki 
értekezleteken elmondták, hogy alapvető dolgokat nem tudnak a kezdő rendőrök, mint pl. 
kommunikálni az állampolgárokkal, nem látnak dolgokat, amelyeket csak az élet tanít meg. 
Azért van, hogy Pintér István kezdeményezte, hogy 6 hónapig dolgoznak, utána pedig 6 
hónapra visszaülnek a tanulók az iskolapadokba, hogy lássák mi a nagybetűs élet. E- mellett 
havi rendszerességgel külön képzett mentorok elméletben oktatják a tanulókat. A gondot és a 
problémát abban látja, hogy nincsenek meg azok a 18-20 éves tapasztalattal rendelkező 
korosztályok, akiktől a ravaszságot és a szakmát meg tanulhatnák a kezdők. Fiataloknál is 
más a hozzáállás, mert van, aki kérdez és kíváncsi, és van, aki nem. Jelenleg 7 tanuló végez, 
aki a körzetben fog dolgozni, ennek nagyon örülnek. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kérdezi, hogy a térségben a vélt és a valós drogfogyasztás, vagy drogterjesztéssel 
kapcsolatban, milyen információjuk van. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Tudatja, hogy kb. 3 hete, tanácskozáson vett részt, Tarnaörs településen, „mit tehetnek a 
doggal” címmel. A legnagyobb problémát abban látja, hogy a látókörükbe úgy kerülnek 
emberek, hogy 100 esetben 99 alkalommal fogyasztókat fognak el. A fogyasztók megkapják 
azt a jogi lehetőséget az ügyésztől, a büntető eljárás során, hogy alá írnak egy papírt és 
kapnak egy fél évet, hogy elmenjenek az elvonó kúrára, addig felfüggesztik az eljárást, és ha a 
félév leteltével, hozza az igazolást az orvosi intézménytől, hogy a kúrán átesett és tiszta, nem 
fogyaszt drogot, akkor megszüntetik az eljárást. Ennek az eljárásnak mindenki alá veti magát. 
A rendőrségnek a piaci keresletet és kínálatot kellene megszüntetni, de egy fogyasztó sem 
hajlandó érdemi vallomást tenni. A rendőrség és készenléti rendőrség is nagyon sok 
fogyasztót fogott az elmúlt időszakban több településen is. A drog jelen van a területen, úgy 
néz ki a terjesztői hálózat nem ezen a területen van, hozzák magukkal a fiatalok hétvégére. A 
bajt az jelenti, hogy nem találni olyan fogyasztót, aki beárulná a terjesztő személyét. Kijelenti, 
hogy a kemény drogok még nincsenek jelen a területen. Kereskedelmi forgalomban található 
vegyszerekből előállított drog jelent meg az országban a „krokodil”, ami egy heti fogyasztás 
után lerohasztja a húst az ember csontjáról és ettől függetlenül mégis fogyasztják, jelenleg a 
„gina” nevű kábítószer is hódít, amit odahaza összekutyulnak és fogyasztanak. Hiába van meg 
a kormányrendeletben a cég lista, hogy mi minősül kábítószernek, de ha kereskedelmi 
forgalomba leget kapni, és ha a gyerek ért a kémiához és három percet eltölt az alkaida 
honlapján, akkor össze tudja állítani a tudatmódosító szereket. 
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Tímár László polgármester: 
 
Még minden kapitány ígérte Tarnamérán a rendőrőrs felállítását, kérdezi, hogy van-e ennek 
realitása. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Tudatja, hogy október 1.-én került főkapitány úr megbízásra és október 15.-én és nevezték ki, 
ebben a témakörben még nem tudtak szót váltani és így felelősségteljesen nem tud 
nyilatkozni, de ő maximálisan támogatja az őrs létrehozását. Jelenleg átszervezés történik a 
rendőrségen belül, bízik abban, hogy a közeljövőben pozitív változások történnek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy 2-3 évvel ezelőtt látta, hogy a posta előtt mérték fel a területet és úgy halotta, 
hogy trafipax került volna telepítésre. Ezen e területen sem veszik figyelembe a vezetők a 
sebesség határokat, pedig iskola, óvoda van a falu központjában. Kérdezi, hogy van-e 
valamilyen elképzelés, hogy ezeket a gyorshajtásokat, hogyan lehetne mérsékelni. Elmondja, 
hogy a trafipax elég sokat kinn van a településen és már mindenki tudja, hogy hol vannak 
ezek a helyek. Bizonyos szempontból jó, mert aki arra megy, leveszi a gázról a lábát, és rossz 
olyan szempontból, hogy ezeken az utakon a kamionok is mennek 90-es sebességgel. 
Elmondja, hogy a beszámoló jól sikerült, de ez köszönhető annak is, hogy Tarnaméra 
bűnügyileg nem egy kiemelt település. Közli, hogy jól működik a polgárőrség. Jóleső érzéssel 
olvasta egy napi lapban, amikor az állampolgárok figyelmét felhívja Gulyás József r. 
alezredes úr, az egyszerűnek tűnő bűnesetekre, ami eljut minden háztartásba és olvashatják az 
emberek, bizonyára sokan felfigyeltek, és okultak belőle. Kéri, hogy ha vannak jó ötletei 
alezredes úrnak, azt ossza meg az állampolgárokkal. 
 
Gulyás József r. alezredes Heves Város rendőrkapitánya: 
 
Tudatja, hogy az újság szerkesztője évente 5-6 alkalommal felületet biztosít számára a reklám 
újságban, ezzel a megelőzés a cél. Nincs tudomása arról, hogy a hevesi kapitányság a posta 
elé, vagy bárhová tervezett volna fix trafipaxot. Elmondja, hogy egy gépük van, nem híve a 
rejtőzködésnek, mert nem baj ha az állampolgár látja, és legalább olyankor vissza veszi a 
sebességet. Az pedig, hogy ki és milyen összeget fizet ki gyorshajtás miatt, az már egy dolog. 
Amikor egy mód van rá, a 17 településen kinn vannak, és dolgoznak, de azt nem tudják 
garantálni, hogy folyamatosan kinn legyen a trafipax egy településen. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni, elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel, Tarnaméra község közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolót.  

 
 (szavazás) 

 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta. 
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85/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra község közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete Tarnaméra község közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
(Gulyás József r. alezredes úr és Mezei Zsolt r. alezredes úr távoznak az ülésről) 

 
 

2. naprendi pont: Tarnamérai Polgárőr Egyesület beszámolója 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kérdezi, hogy van-e a beszámolóhoz kiegészíteni való. 
 
Kranciczki János polgárőr egyesület vezetője: 
 
Elmondja, hogy nem írta le a beszámolóban, hogy még mindig nagyon sokat tankolnak saját 
önköltségen. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Megköszöni a beszámolót, és azt, hogy a polgárőrség a falu életében jócskán benne van, 
megköszöni az együttműködést, és azt, hogy az óvodának sokat segítettek. 
 
Kranciczki János polgárőr egyesület vezetője: 
 
Közli, hogy más alkalommal is számíthatnak a polgárőrségre, a következő héten is 
megszervezhetnek egy napot, amikor szívesen segítenek az óvodának. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Látja, hogy a szolgálat folyamatosan működik, kérdezi, hogy hány fővel járőröznek éjszaka. 
 
Kranciczki János polgárőr egyesület vezetője: 
 
Felajánlja a képviselő testület számára, hogy bármikor részt vehetnek a járőrözésben, és 
megnézhetik a munkájukat, hogy mi történik a faluban. Elmondja, hogy éjszakánként vannak 
olyan alkalmak, amikor olyan forgalom van a faluban, hogy azt sem tudják, hogy merre 
menjenek. Van, hogy ismeretlen autók bemennek az utcákba, és meg sem állnak, ilyenkor 
kikísérik őket a településről, ez szinte mindennapos eset. 
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Tímár László polgármester: 
 
Kérdezi, hogy szoktak-e rendőri intézkedést kérni. 
 
Kranciczki János polgárőr egyesület vezetője: 
 
Elmondja, hogy a múlt héten is volt rá példa, amikor a Hunyadi utcában 3 személy sétált az  
utcában, fel és alá, és nézelődtek az udvarokra. Mivel a polgárőrök nem intézkedhetnek, 
szóltak a rendőröknek. A 3 személy ekkor két irányba szaladt, de a rendőrök igazoltatás 
kapcsán intézkedtek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megköszöni a beszámolót, mivel ő is polgárőr, tudomása van a beszámolóban leírtakról, mert 
benne él ő is. Nem lehet elvárni a polgárőrségtől és a rendőrségtől, hogy minden bűn esetett 
megelőzzön, de segítséget tudnak kérni. A bűnestek nagy része éjszaka történik a kritikus 1-3 
óra között általában. Tudatja, hogy járőr társa kora hajnalban megy dolgozni, de még éjfél 
után szolgálatban van, nem lehet elvárni, hogy alvás nélkül induljon bárki munkába. Pont 
abban az időben nem tudnak szolgálatban lenni, amikor tudják, hogy szükséges lenne. Kéri a 
falu lakosságától a segítséget, hogy akik olyan szabadidővel rendelkeznek, mert már nem kell 
munkába mennie és tudna hajnal 3 óráig járőrözni másod, harmad magával, 3 óra után már 
beindul a faluban az élet, mert a beszállítók hozzák árúikat. Szívesen látnak bárkit soraikban, 
azt is, aki nem polgárőr, de itt él, és megteheti. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy véli, hogy vannak olyan bevonható emberek a lakosság létszámát figyelembe véve, és 
biztos meg lehetne oldani, hogy akár 2-3 éjszakát lefedjen a jelenlétük. Egy lakossági 
fórumon lehetne erről szólni, és beszélgetni a lakossággal. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy is el tudja képzelni, ha valaki nem akar polgárőr lenni, de érdekli az, hogy a falu életében 
minél kevesebb lopás történjen, és azt mondja, hogy szívesen beül egy polgárőr mellé, hogy 
ketten legyenek. Megnézheti bárki, hogyan működik a szolgálat teljesítése, mert nem kevés 
óraszámban teljesítenek szolgálatot. Túlnyomó többsége a polgárőröknek munka mellett 
végzi el ezt a feladatot. 
 
Kranciczki János polgárőr egyesület vezetője: 
 
Tudatja, hogy heti 2-3 alkalommal teljesítenek szolgálatot. Előfordult, hogy betörés volt a 
településen és pont akkor nem voltak szolgálatba. Történt olyan is, amikor a falu egyik végén 
voltak és szóltak nekik, hogy a falu másik végén idegenek járkálnak, és akkor oda mennek. 
Mivel a falu összes utcája kb. 23 km, nem tudják lefedni az egész területet. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy nagy segítséget nyújtana, ha egy lakos észreveszi, hogy gyanúsan 
viselkedik valaki az utcán, vagy olyan dolgokkal próbál bejutni a házakhoz, ami nem 
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természetes, azt jelezze a polgárőröknek, mert nem biztos, hogy ha ő nem is tud intézkedni, de 
a rendőrt el tudja érni. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Megköszöni a polgárőrök munkáját, mert nincs a faluban olyan megmozdulás, ahol ne 
vennének részt, segítenek pakolni, felügyelni, biztosítani. A Megyei Polgárőr napot így 
megszervezni és levezényelni, szenzációsnak tartja, és ehhez gratulál az egész csapatnak, mert 
óriási munka volt. A rendezvény előkészítéseként a tereprendezés is óriási feladat volt. Látta, 
hogy mindenki jól érezte magát és megoldottak mindent. Kiemeli, Kranciczki János és 
Kismárton József családját, mert a legjobb polgárőr család címet is ki lehetne osztani a 
szorgalmukért és a segítőkészségükért. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben sajnos nem 
kapnak olyan támogatást, amit megérdemelnének, de ennek ellenére, mindent megtesznek a 
polgárőrök a településért, amit megköszön. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a polgárőrök munkáját és a beszámolót. Szavazásra teszi fel és elfogadásra 
javasolja a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

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

86/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

(Kranciczki János távoznak az ülésről) 
 
 
3. naprendi pont: Tarnamérai civil szervezetek beszámolója végzett tevékenységükről 
 
 
Sportegyesület beszámolója 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti Csintalan Attilát, a sportegyesület vezetőjét, és kéri, hogy tartsa meg beszámolóját. 
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Csintalan Attila sportegyesület vezetője: 
 
Elmondja, hogy a nyáron kiesett a csapat a megyei első osztályból, és ősszel a megyei másod 
osztályban indultak. Szolnok mellett voltak egy kétnapos táborban, ahol volt egy összetartás, 
a játékosok és a támogatók jól érezték magukat. Mivel Grónai Gábor a sportegyesület 
vezetője nem kívánta folytatni ezt a tevékenységet, a közgyűlésen lemondott, és ezt követően 
neki jutott ez a megtisztelő feladat. Úgy gondolta, hogy ha nem lesz gazdája az egyesületnek, 
akkor sokan elpártolnak, és valószínű, hogy úgy jár Tarnaméra is, mint a sok környező 
település, ahol megszűnt a spot és a labdarúgás. A sportpályát és környékét rendbe tették, 
komplett fűnyírást végeztek, ahol a nagy fűnyíró nem tudott elmenni. A korlátokat, kapufákat 
az épületben lévő összes helyiséget lefestették. Felajánlásokból az öltöző épületét rendbe 
tették, mert a vakolat levált, és a lábazat leomlott. Nagyon szép lett az öltöző és a környéke. A 
bajnokságba kilenc forduló telt el, úgy gondolja, hogy dicséretes a szereplés, mert felnőtteknél 
7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség. A gólkülönbség 28 és 23 pontot szereztek. U 19-nél 9- ből 
9 győzelem van, 56- 5 a gólkülönbség és 27 pont van, mind kettő első a bajnokságban. A 
serdülő csapatnál az történt, hogy Markazról felkérték őket, mivel nincs serdülő csapatuk és 
csak úgy indulhatnak a Megye első osztályban, ha serdülőt is indítanak, Tarnamérának pedig 
nem kötelező az indítás. Markaz nevében, de Tarnamérán játszva a mérkőzéseket. Markaz az 
összes költséget állja, az orvosi költségtől az utaztatásig, a játékvezető költségig. Mindkét 
településnek segítség, mert nagy anyagi terhet vett le a vállukról. Ők harmadikok és még csak 
hat forduló ment le, egy győzelmük van és egy vereségük 38-34 a gólkülönbség, 15 pontjuk 
van. Úgy gondolja, hogy elég jó hangulat alakult ki a csapaton belül, mert jó a hozzá állás 
mind a vezetők, mint a játékosok részéről, mind a szereplés, mind az elvégzett munkák révén. 
A nézőszám is kezd felfelé ívelni. Gazdasági oldalról Előházi Zoltán leírta, hogy 709.400,-Ft 
a baráti kör jegybevétele, és 961.700,-Ft ebben az évben a kiadás. Keletkezet – 252.300,-Ft, 
de ősz elején lett utalva még 600.000,-Ft, így még maradt is pénzük. Valamilyen szinten, 
folyamatosan pótolják a támogatók a pénzadományt. Minden hazai mérkőzés után van 
vacsora a fiúknak, most idegenbeli meccs után is lesz. A fűnyírásra is a támogatók dobták 
össze a pénzt, mert az önkormányzatnak nem volt rá lehetősége, hogy erre külön pénzt adjon, 
majdnem minden héten 5.000,-Ft-ba került ez a munka. Volt egy pályázat sportfejlesztési 
program, ahol pályáztak 900.000,-Ft-ra, mivel nem lettek benyújtva a szükséges 
dokumentumok és lejárt a pályázat határideje, kérték ennek a pályázat meghosszabbítását és 
2013. június 30-ig meghosszabbításra is került. Ez tárgyi eszközökre, és felújításra lehet 
igényelni. Olyan vállalkozást kell keresni, aki kifizeti a nyereség adót. Meg lettek keresve 
cégek, de ez csak jövő tavasszal realizálódik. Bízik abban, hogy lesz olyan cég, aki megteszi a 
felajánlását és ez egyesület 900.000,-Ft-ig befogadhatja ezt az összeget. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Kiegészíti a beszámolót, és elmondja, hogy az U 7-9-11-et felvállalta Keresztesi István és 
Előházi Zoltán, és az utánpótlás nevelésként 40 gyereket edzenek. Az U 11-el másodikok, az 
U9-el harmadikok és az U7 is harmadikok, de nem vereségként, hanem a döntetlenek miatt. 
Hoztak torna legjobb kapusa címet, amit Csintalan Dávid nyerte el, legtechnikásabb címet 
Riczkó Balázs, legjobb védő címet Szabados Zsombor, a Szabados családból már három 
gyerek pályán van, gólkirály címet Juhász Krisztián és Juhász Csaba. Az U7-ben nagyon szép 
munkát végzett és kiemelkedett Vajner Balázs és Juhász Csaba. Tudatja, hogy az 
egyesületnek ezt a részét és viszik és odafigyelnek rájuk is. Elmondja, hogy Csintalan Attila a 
legnagyobbat tette, ami tehető, oda állt a csapat élére és összefogta őket, mert nem egyszerű 
ez a munka. 
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Csintalan Attila sportegyesület vezetője: 
 
Úgy véli, ha egy csapat egyszer megszűnik, ahogy a környező településeken is ezt lehet látni, 
nagyon nehezen tudnak újra talpra állni a focicsapatok. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Elmondja, hogy örül annak, hogy Tarnamérán van foci csapat.  Nagyon örül annak is, hogy az 
óvodások nagyon lelkesek, várják a focit és büszkék a többiek is rájuk. Úgy véli, hogy 
legalább nem a hülyeséggel foglalkoznak a fiatalok, hanem edzik magukat. Megköszöni 
mindenki munkáját, akik részt vesznek a fociban. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megköszöni Csintalan Attilának a beszámolóját, amit teljesen megfelelőnek tart. Szeretné, ha 
tolmácsolná kollégáinak, hogy azt a lelkesedést és kitartást köszön, amit az azok az emberek, 
akik ezt az egészet összefogják, az a baráti kör, akik nélkül ez az egész foci már nem 
működne, mert ehhez akkora megszállottság kell, mert ennyi szabadidőt feláldozni kevesen 
vállalnak fel. Látja, hogy nagyon rendezett a pálya és a környéke és mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy a fű jó minőségű legyen, rendszeresen nyírva van. Tudja, hogy 
telepítettek fenyőfákat, amiből sokat elloptak ezt nagyon sajnálja. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatót, kíván minden résztvevőnek minden jót, hogy tudják ezt a 
sportkört egyengetni. Szavazásra teszi fel a Tarnamérai Közhasznú Szabadidős 
Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

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

87/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnamérai Közhasznú Szabadidős 
Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnamérai Közhasznú Szabadidős 
Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

(Csintalan Attila távoznak az ülésről) 
(szünet 17.30 órakor) 
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Nyugdíjas Klub beszámolója 
 
Tímár László polgármester: 
  
Tudatja, hogy a nyugdíjas klub megküldte a részletes tájékoztató anyagát, elmondja, hogy a 
nyugdíjas klub szép színfoltja a településnek. Minden rendezvényen ott vannak és 
tisztességgel, becsülettel helytállnak. Az iskola az óvoda életében is segítenek, és hasznosan 
töltik napjaikat, örömmel vesznek részt mindenhol, le a kalappal előttük. Kívánja, hogy még 
nagyon sokáig legyen ez így.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy mindig felajánlják segítségűket és a  maguk módján, mindenhol részt 
vesznek, legyen szemét szedés, vagy bármilyen rendezvény, sokat tesznek a faluért. Kérték, 
hogy mondja el, hogy bármiben segíthetnek, számíthatnak rájuk. 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Nagyra értékeli a munkájukat, viszont nagyon nehezményezte, hogy a rendezvényűkre nem 
mentek el, mert politikai hátteret kovácsoltak belőle, ezt nagyon sajnálja. Szeretettel várták 
volna a nyugdíjas klubbot ugyan úgy, mint más rendezvényre is, de mindezek ellenére nem 
haragszik és kívánja, hogy egészségben töltsék el nyugdíjas éveiket, és menjenek el nagyon 
sok fellépésre, sok sikert kíván abban, amit csináltak. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy gondolja, ha lesz egy Kiss Ferenc által szervezett rendezvény, hívják meg a nyugdíjas 
klubbot és nem hiszi, hogy nemet fognak mondani. Szavazásra teszi fel a Tarnamérai 
Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja. 
 

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

88/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
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4. napirendi pont: Általános iskolai oktatás ellátása 2013-tól 
 
 

Tímár László polgármester: 
 
Emlékeztet, hogy az elmúlt testületi ülésen a tájékoztatás már megtörtént ezzel  kapcsolatban, 
ez most is egy tájékoztató. 2012. október 31.-ig az önkormányzatok nyilatkozhatnak, ha 
megvannak-e a kritériumai, az anyagi fedezetek. Akik a nyilatkozatot megteszik, 2015-ig nem 
változtathatnak döntésükön. Véleménye szerint tudomásul veszik a törvényi változásokat és 
2013.01.01.-től az Állam ténylegesen sajátjaként kezelje majd az iskolát és a pedagógusokat. 
Kérdezi a testület tagjait van-e kérdésük, hozzászólásuk, amennyiben nincs, szavazásra teszi 
fel, az általános iskolai oktatás 2013. január 01-től történő feladatellátására vonatkozó 
tájékoztatót tudomásul veszik. 
 

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

 
89/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő testülete az általános iskolai oktatás 2013. január 
01-től történő feladatellátására vonatkozó tájékoztatót megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a köznevelési 
törtvényben foglaltak szerint 2013. január 01-től a Tarnamérai Általános Iskola intézmény 
fenntartója és működtetője is az intézményfenntartó központok útján az állam lesz. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
5. napirendi pont: Járási Hivatalok kialakítása, megállapodás jóváhagyása 

 
 

Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy holnap reggel vinni kell a Kormány Hivatalhoz a jóváhagyott képviselő 
testületi határozatot, benne foglaltatnak a törvény által előírt kötelezettségek, amelyek 
mindenki számára érvényesek. 

 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a járási megállapodást mindenki számára megküldték, mellékletekkel együtt, 
ami nem nyújtott újdonságot. A körjegyzőség részéről történik egy fő köztisztviselő átadása a 
Járási hivatalhoz, valamint 1 db informatikai eszköz, szoftverekkel együtt, és a hozzá tartozó 
irodai berendezés átadásával, ami az előterjesztésben nevesítésre került. Az önkormányzat 
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jelezte azon szándékát, hogy ügysegéd kijárását kezdeményezi a járási hivatalból. Az 
ügysegédi megállapodás is ezen megállapodás része. A kormányhivatal arra tud ígéretet tenni, 
hogy szabad kapacitása függvényében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ügysegédet a 
településre tud-e biztosítani, hogy ez milyen óra számban és milyen napokon történik, nincs 
információ. 1 db irodát erre a célra felajánlanak, és amikor az ügysegéd a településen lát el 
járási igazgatási feladatokat, az ahhoz kapcsolódó meglévő infrastrukturális eszközöket, 
ingyenesen rendelkezésre bocsájtják. Úgy gondolja, hogy ez a lehetőség közelebb hozza a 
járási hivatalok ügyintézését a falu lakosságához, mert ha másra nem is, de az ügy elindítására 
lehetőség lesz. Kéri a képviselő testületet, hogy komoly megfontolás alapján hagyja jóvá a 
megállapodás tervezetet. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy ügysegédet minden település kért, Horváth László kormány megbízott úr 
elmondta, hogy arra nem lesz lehetőség arra, hogy minden településen meglegyen az 
ügysegédi forma, de bízik abban, hogy a Tarnaméra településen erre lesz lehetőség. Kéri, és 
szavazásra teszi fel, járási hivatalok kialakításához kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést és egyben hatalmazzák fel az aláírásra, a jegyzőkönyv ellenjegyzésére, hogy a 
holnapi napon a kormány hivatalnál ezt meg lehessen tenni. 

 
 

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

90/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a járási hivatalok kialakításához 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításához 
kötendő ezen határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
 
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 
felkéri a jegyzőt a megállapodás ellenjegyzésére. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
 
6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, a közös hivatal létrehozását Boconád – Tarnaméra - Zaránk polgármestereivel és 
jegyzőivel tárgyalták. A kistérségi társulás megszűnésével, esetlegesen valamilyen társulási 
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formában gondolkodnak-e. Több dolog van, ami arra készteti őket, hogy ne tegyék, mert 
amennyiben a közös önkormányzati hivatal létrejön, minden lehetőségük és eszközük meg 
van arra, hogy a három település együttesen gondolkozzon, a szociális ellátás terén, 
családsegítő, gyermekjóléti, belső ellenőrzés és minden kötelező önkormányzati feladatok 
tekintetében. A sürgősségi beteg ellátás nyitott kérdés. A kistérségi ülésen megfogalmazódott 
egy gondolat, hogy az önkormányzatok testületi határozat formájában nyilvánítsák ki, 
amennyiben egy jogutódforma létre jön, akarnak-e abban a társulási formában részt venni. 
Jelenleg egy település, Heves Város nyújtotta be a hozzájárulását, (felolvassa a szándék 
nyilatkozatot). Azt jelenti, ha létrehoznak egy társulást, Heves Város ebbe becsatlakozik. 
Számára az lett volna elfogadható, ha Heves Város élt volna egy határozati javaslattal, és 
felvállalja a társulás megalakítását, vállalja a gesztorságot. Javasolja a testületnek, hogy ebben 
a formában ne vegyenek részt. Tudatja, hogy Zaránk és Boconád polgármestereivel 
egyeztetve azt beszélték, hogy minden kötelező önkormányzati feladatot közösen meg tudnak 
tenni, nincs szükségük más társulásra. Elgondolás alapján a Zaránki szociális otthonba 
bevinni a szociális ellátásokat, mert ez kézzel fogható dolog és Zaránk a pozícióját evvel 
tudná erősíteni és a profiljába vág, a technikai részén napok óta gondolkodnak. Úgy vélik, 
hogy a három település csatlakozása megfelelő lesz és ezen indokok alapján javasolja, hogy 
ne csatlakozzanak egy esetleges kistérségi társuláshoz, és ez jelezzék a kistérségi társulás felé. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Az elhangzottakkal egyet ért, és akkor tartja majd eredményesnek a három település 
társulását, ha majd egyik település polgárai sem érzi meg a társulás hátrányait. A kistérségi 
társulásnak nem látta előnyét, és az a véleménye hogy a lehető legkevesebb társulásba 
legyenek benne.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása mellett, a gondolatmenetüket 
befolyásolta, a költségvetési törvény tervezete, amelynek értelmében támogatja és preferálja a 
szociális alapellátási, otthon közeli feladat ellátási feladatok társulásban történő ellátását. 
Amennyiben ezt a jogszabály tervezetet ebben a formában fogadják el, abban az esetben, ha 
olyan társulást hoznak létre az önkormányzatok, ahol az ellátási területen élő lakosság száma 
a 3000 főt meghaladja, és intézményi társulást hoznak létre, akkor a feladat ellátáshoz 
többlettámogatás igényelhető. A három település együtt 3496 fő, már bele fér abba a lakosság 
számba, amely alapján a többlettámogatás lehívható. A szociális feladatok ellátásában nyitva 
álló helyiségekben és feladat ellátás módjában személyében változásban nem gondolkodnak, 
csak abban, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója nem az adott település önkormányzata, 
hanem ez a társulás lenne, így étkeztetésnél +10%, a házi segítségnyújtásnál 30%-al több 
központi támogatás hívható le. A három településen sehol nem kötelező feladat a 
családsegítés feladat ellátása, de a költségvetési törvényjavaslat azt mondja, ha a három 
település együtt ellátja a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában, 
akkor magasabb támogatási forrásra vállnak jogosulttá. Mindezek számítása jelenleg 
folyamatban van. A szervezeti, a vezetői szintek, a helyettesítés rendje megoldható, azért 
gondolják, hogy talán szerencsés egy ilyen társulást létrehozni, mert a feltételek jelenleg is 
adottak a Zaránk Idősek Otthona kapcsán. Véleménye szerint nagyobb társulásban nem 
kellene gondolkodni, mert a három település társulása révén kedvező feltételekhez így meg 
lesz a lehetőségük, mert mind három település tekintetében a legkevesebb gond és probléma 
adódik, a szociális feladat ellátások tekintetében. Jelenleg is jól lefedett, és ellátott 
területrészről van szó, ha ezt más települések társulásával kibővítik, akkor más települések 
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fokozott problémáinak feladat ellátásával kell szembe nézniük, amin érdemes elgondolkodni, 
hogy kell-e, vagy szabad-e bevállalni. Ezen indokok alapján maradtak a három településes 
mikro társulási modell mellett. Idő nagyon nincs a mérlegelésre, mert amennyiben a komplex 
alapellátásra vonatkozó társulásban gondolkodnak, akkor azt célszerű a testületeknek úgy 
megtárgyalni, hogy legkésőbb november eleje, közepe tájékán, már jóváhagyó határozatok, 
megállapodások legyenek ahhoz, hogy az engedélyeztetést el tudják kezdeni, hogy 2013. 
január 1-re érvényes működési engedélyük legyen, hogy egész évre jogosultak legyenek a 
normatíva igénylésre. Amennyiben a képviselő testület a három település társulási 
szándékáról dönt, akkor ezt megpróbálják lemodellezni, hogy átláthatóak legyenek a 
komplex, vagy egyes feladatok ellátására vonatkozó javaslatok, melyeket  a képviselő 
testületek felé előterjesztenek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy mind három falu képviselő testületének többségi szavazattal kell dönteniek, 
hogy a társulás ebben a formában tudjon megalakulni. Úgy gondolja, hogy a többi település 
képviselő testülete is hasonlóképpen gondolkodik, ha már a társulás formában nyilatkoztak. 
Véleménye szerint, ha a társulás jól működik, mind három település számára előnyt jelent 
minden tekintetben és nem érdemes tovább terjeszkedni.  

 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
A mikro társulás mellett teszi le a voksát. 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy amikor leültek beszélni a két szomszédos település polgármestereivel, 
nagyon tetszett az ötlet mindenkinek. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Tudatja, hogy ő is a mikro társulásban gondolkodik. Kérdezi, hogy mi várható az orvosi 
ügyelet kapcsán. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Erre még nem tud választ adni, találgatások és fél információk vannak csak, de az biztos, 
hogy az orvosi ügyeletnek 2013.01.01.-re meg kell oldódni valamilyen formában. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy a logika a mikro társulás mellett szól. Kérdezi, hogy ki javasolta, és 
milyen céllal jönne létre az a társulás, amihez egy szándéknyilatkozatot adott ki Heves. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a többcélú társulás tanácsa, maga a 17 polgármester tanácsa, Tarnabod és 
Heves Város polgár mestere nem volt jelen, a társulási tanácsülésen. A bizonytalanság végett, 
mivel nem minden településnek adott a lehetősége a társulásra, és lett egy olyan döntés, hogy 
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gondolkozzanak abban, hogy minden önkormányzat tegyen nyilatkozatot, hogy esetlegesen a 
többcélú kistérségi társulás megszűnése után egy jogutódként egy társulási formában fogjon 
össze térség és működtesse a kötelező feladatokat. Ezért lett minden önkormányzat 
megkeresve, Heves Város polgármesterét írásban megkeresték és szóban is megkérdezte, 
hogy kíván-e csatlakozni, aki igennel válaszolt.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény december 31-vel hatályát 
veszti és a jelenlegi formában nem működhet tovább, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket a 
társulásokat meg kell szüntetni, mert át is lehet alakítani. A társulások átalakítása során arra 
kell figyelni, hogy az új önkormányzati törvény meghatározza, hogy január 1-től hogyan lehet 
az önkormányzati társulásokat létrehozni. A helyi önkormányzatok saját elhatározásukból 
kötelező önkormányzati feladataik ellátása céljából szabadon társulhatnak. Azt kell látni, 
hogy míg a kistérségi társulások kötelező társulási formák voltak és meg voltak a kötelező 
elemek, amelyeket el kellett látni és minden település kötelezően tagja volt a társulásnak. 
Most sem feladatot, sem kötelező jelleget nem határoz meg. Még fontos különbség, hogy a 
többcélú kistérségi társulásoknak önálló munkaszervezet van, amely azokat a feladat 
ellátáshoz kapcsolódó adminisztrációs, ügyviteli, szervezési feladatokat mind ellátta, 
amelyeket most úgy kell ellátni az önkéntes társulás révén, hogy lennie kell egy olyan gesztor 
önkormányzatnak, aki ezt bevállalja. Gesztor nélküli társulási kezdemnényezéshez nem 
érdemes csatlakozni, mert az a társulás nem jön létre. A társulásnak költségvetése, 
adminisztrációja kell, hogy legyen. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kérdezi, hogy mit jelent az, hogy jogutód. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy tovább viszik a társulást a meglévő személyzettel, szakemberekkel, akik 
ismerik ezeket az ügyeket, a meglévő munkahelyeket az emberek meg tudnák tartani, a 
korábbi jogviszonyukkal együtt járó előnyökkel. Előnyt jelenthetne pályázatok tekintetében, 
hiszen mint jogutód, egy egyszerű szerződésmódosítással végig vihetik a meglévő 
projekteket. Ha nem jogutódlás jön létre, ezt a társulási formát meg kell szüntetni és el kell 
számolni a vagyonával a társulásnak. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, és szavazásra teszi fel a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása által kezdeményezett 
2013. január 01-től önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó előterjesztést, miszerint 
nem kívánnak csatlakozni. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta. 
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91/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő testülete a Hevesi Kistérség Többcélú 
Társulása által kezdeményezett 2013. január 01-től önkormányzati társulás létrehozására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy 2013. 
január 01-től a Hevesi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódjaként létrejövő 
önkormányzati társuláshoz nem kíván csatlakozni. 
 
2. A képviselő testület felkéri a polgármestert ezen határozatban foglaltakról a kistérség 
munkaszervezetét értesítse. 
 
Felelős: polgármester  
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy október 26.-ig kell a csatlakozási szándékot benyújtani. Tudatja, hogy a 
következő évtől feladat finanszírozás lesz, és ennek függvényében kapják a pénzt. Tudatában 
annak, hogy ezen pályázatnak éves szinten a támogatási összege nem volt sok, de úgy véli, 
hogy a jelen helyzetben ez is elgondolkoztatásra késztethet mindenkit és kiadások 
tekintetében óvatosságra int. A rászorult családoknak ez az összeg is nagy segítség, ami 6 
családnak összesen 300.000,-Ft os támogatást jelentett. Tudomásul kell venni, hogy több mint 
50 millió Ft- al lesz kevesebb a finanszírozás. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Tájékoztat, hogy a közterületek fenntartására, az ivóvízre, a közvilágításra, közutak 
fenntartása és karban tartása 7.800.000,-Ft-ra számíthatnak központi költségvetési 
támogatásként, ezzel szemben csak a közvilágítás éves számláját érdemes megnézni. 2010.- 
ben csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez, azóta él 
az a rendelet, amely alapján a hátrányos helyzetű célcsoport, és a nyújtott támogatás 
maximuma is meghatározásra került. A metodika minden évben ugyan az, csak a csatlakozási 
szándéknyilatkozat és a pályázat írásainak a határideje módosul és ugyan azt az 
önkormányzati önrészt kell hozzátenni. A döntés kötelezettséget a jövő évre jelent. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Javaslata, hogy vállalják be az ösztöndíjat, bármilyen nehéz helyzetben vannak. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy véli, hogy a főiskola és az egyetem nagyon sokba kerül, és legalább ennyiben segítsenek. 
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Tímár László polgármester: 
 
Személy szerint nem tartja jó ötletnek a pályázat támogatását, mert van még nagyon sok civil 
szervezet pl. sportkör, nyugdíjas klub és még sorolhatná, akiknek ugyan ilyen szüksége lenne 
a pénzforrásra és szeretnének is adni, de nincs fedezet mindenre, ezt tudomásul kell venni.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy véli, hogy az előre látható költségvetés siralmas, de ha a szegény gyerekeket nem 
támogatják, akkor csak a gazdag tanuljon, minden döntés meghozatala fájdalmas. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a falu adófizető lakosainak van egy elvárása, hogy adóbefizetéséből olyan 
dolgokra is jusson, amit elvárnak. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Elmondja, hogy az Általános iskolai is szeretne segítséget kérni a testülettől, az Arany János 
tehetséggondozó programra. A 8.-os végző gyermekek közül 3 főnek szociálisan 
rászorultsága van, és ott is számítanak a támogatásra, mert valamelyest feltétele, hogy a 
programba bekerüljenek. A családok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, és ezt 
tapasztalják az iskolában is. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az elhangzottakra válaszolva közli, hogy már most gondolkozzanak, hogy saját 
költségvetésen belül honnan tudnak erre pénzt teremteni. Meg kell érteni, hogy nincs keret, 
felelőtlenül pedig nem lehet költekezni.   
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás 4-5 
évre jelent elkötelezettséget. Ha a képviselő-testület úgy dönt, ezt megszavazzák, akkor azt 
fizetni kell, és a korábban megállapított vállalt kötelezettségek tekintetében is teljesíteni kell a 
kifizetéseket. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Borzasztónak tartja a nagymértékű pénz bevételek csökkenését, és elgondolkodtatónak, de azt 
is tudják, hogy annak a 6 családnak, akik megkapják ezt a nem túl nagy összeget, életmentő 
lehet. Úgy gondolja, hogy majd a költségvetés tervezésénél megpróbálják ezt megoldani. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, Tarnaméra Község önkormányzata 2013 évben is csatlakozzon a Bursa 
Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez, és a képviselő testület vállalja, hogy a 
szerződés szerint gondoskodik a pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról. A képviselő 
testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csatlakozási nyilatkozat kitöltéséről, a 
támogatás benyújtásáról, valamint a pályázat kiírásáról. 
 

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

92/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 

Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzata 2013. évre is csatlakozik a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez.   
 
2.  A képviselő-testület vállalja, hogy a csatlakozási szerződésben foglaltak szerint 
gondoskodik a pályázat kiírásáról, valamint elvbírálásáról. 
 
3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csatlakozási nyilatkozat 
kitöltéséről, és a támogatáskezelőhöz történő benyújtásáról, valamint a pályázat kiírásáról. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 

 
 

Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az óvoda intézmény vezetőjétől kérelem érkezett, hogy az egyik 
szakfeladatról egy másik szakfeladatra átcsoportosítást engedélyezzen a képviselő testület. A 
továbbképzésre a pénz rendelkezésre áll, ehhez kéri az intézmény vezetője a képviselő testület 
támogatását. 

 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Tudatja, hogy egy pályázati lehetőségről van szó, melyben 1 kolléganő pályázhat 
továbbképzésre, és most van arra lehetőség, hogy 1 év alatt lehet megszerezni egy 
szakvizsgát. A 80 % -át fizetik a többi az önrész és ezt pályázat útján a kolléga megnyerheti. 
Mivel ezek a képzések 4 féléves képzések, és most 2 félév alatt 47.000,-Ft –ért lehet 
elvégezni, ez nagyon kedvező lehetőség. A pályázatot november 20. kell beadni, amennyiben 
tudják segíteni, mert nagyon fontos mindenki számára a szakvizsga. A képzés óvoda vezetői, 
óvodavezető helyettesi végzettséget ad. Mivel nagyon sok munkában segíti jelenleg is Toldi 
Lászlóné a munkáját, ezért nagyon nagy segítség lenne, mert hivatalosan is megtanulná ezeket 
a dolgokat. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy a költségvetésen belül tudnak-e maradni, a kiadások tekintetében. 
 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Bízik benne, hogy igen. 
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Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, a Napsugár Óvoda intézmény előirányzat átcsoportosításra vonatkozó 
kérelmét és javasolja elfogadásra. 
 

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

93/2012.(X.18.) Önkormányzati határozat 
 

Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete a Napsugár Óvoda intézmény 
előirányzat átcsoportosításra vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A képviselő-testület a Napsugár Óvoda intézményen belül a 889101-1 Bölcsődei 
feladatellátás szakfeladat 55219 főkönyvi számáról a 851011-1 óvodai nevelés szakfeladat 
55219 főkönyvi számára 47.000.- Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az 
előirányzat átcsoportosításról gondoskodjék. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 

 
 

Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy az Általános igazgatójának van egy számítógéppel kapcsolatos kérelme. 
Miszerint a Tarnamérai Általános iskola 2012 évi informatikai normatívához 140.000,-Ft-ot 
költhet számítógép beszerzésre. Már több mint egy hete megkérte az ajánlatot, amire 3 
árajánlat érkezett, és kéri a testület véleményét e tekintetben. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Kérdezi, hogy mivel ez nem a teljes előirányzat, hiszen 50 %-át kötelezően szoftverre kell 
fordítani, van-e  a másik 140.000,-Ft-ra vonatkozó ajánlat. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Elmondja, hogy ez a fele, és a másik feléből pedig 2 szoftvert vásárolnak, az egyik egy 
könyvtári szoftver, frissítés, és a fennmaradó részről még jelenleg tárgyalnak, ami egy iskolai 
adminisztrációs szoftver, digitális tabló és sok egyéb, amire a későbbiekben szükségük lesz. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Kérdezi, hogy a vásárolandó szoftver megfelel-e annak a költségvetési törvényi kritériumnak, 
miszerint az 50%-át olyan szoftverre kell elkölteni, ami tekintetében a KIR rendszer az OSAP 
adatszolgáltatás és a diák igazolvány is megoldható. Csupán az elszámolhatóság tekintetében 
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kérdezi, mert december 31-ig ezzel el kell számolni. Ez egy központosított kötött 
felhasználású előirányzat, amelyet az iskolába járó gyermekek után informatikai fejlesztésre 
kell minden évben felhasználni, de ha nem megfelelő a felhasználás, akkor ezt vissza kell 
fizetni. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdezi, hogy az elhangzottak alapján miért kell a döntéshez a testület. 
 
Kassáné Dér Gizella Általános Iskola Igazgatója: 
 
Elmondja, hogy azért került a testület elé ez a dolog, mert a jegyző asszony azt mondta, hogy 
a nagy értékű, 100.000,-Ft feletti beszerzésekről a testület dönt. 3 árajánlatot bekérve, és ő az 
informatika tanárnővel egyeztette, hogy melyik lenne a megfelelő megvásárlásra, de ez csak 
egy tájékoztatás. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Közli, hogy a képviselő testület tudomásul vette. Felhívja a két intézményvezető figyelmét, 
hogy az év vége felé a pénzügyi egyensúly megtartása végett nem szeretné, ha a számlák 
folyamatosan jönnének. Kéri, hogy csak arra költsenek, amire tényleg szükség van. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy pénzügyi elszámolás tekintetében, legkésőbb november végéig, ami a 
folyamatos mindennapos működéshez szükséges az megvásárolható, azt követően a számlák 
befogadása tekintetében 4-5 napos határidőt adnak, és úgy gondolják, hogy december 
második hetétől nem áll módunkban számlát befogadni. Nagy értékű eszközök beszerzését 
decemberben már nem tudnak fogadni, mert ez az eszköz leltáraikat nagymértékben 
módosítja. Arra kéri az intézmény vezetőket, hogy az eszköz leltárral le tudják az évet zárni 
legkésőbb november végéig történjenek meg a beszerzések. Mind ezt annak érdekében kéri, 
mert félnek, hogy az átadást nem tudják a rövid hatásidő miatt megoldani. Kéri, hogy az 
intézmények vezetői, kellő odafigyeléssel kezeljél az előirányzataikat, mert a héten a könyvelt 
tételek alapján egyes előirányzatok esetében, pl ilyen a fűtés, elfogy az előirányzat. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tudatja, hogy holnap 15 órakor az Általános iskolában október 23.-i ünnepség lesz és 
mindenkit szeretettel várnak. Megköszöni képviselő társai munkáját. Mivel több hozzászólás 
nem volt, az ülést 19.20 órakor bezárta. 

         k.m.f. 
 
 
                         Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 

  polgármester                                                    jegyző 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
                              Kiss Ferenc                                    Somodi Mihály 
                                képviselő                                           képviselő 


