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 Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek 
2013. március 7. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 
 

Hozott döntések: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzata 
 
Határozat száma Tárgya 

14/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Megállapodás felülvizsgálatáról 

15/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
SZMSZ jóváhagyásáról 

16/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetéséről 

 
Boconád Község Önkormányzata 
 
Határozat száma Tárgya 

13/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Megállapodás felülvizsgálatáról 

14/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
SZMSZ jóváhagyásáról 

15/2013.(III.07.) öh. 

Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 
számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezet 
véleményezéséről 

16/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetéséről 

 
Zaránk Község Önkormányzata 
 
Határozat száma Tárgya 

6/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Megállapodás felülvizsgálatáról 

7/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
SZMSZ jóváhagyásáról 

8/2013.(III.07.) öh. 

Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 
számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezet 
véleményezéséről 

9/2013.(III.07.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetéséről 

 
 



2 
 

 
 
 
Rendelet száma Tárgya 

1/2013.(III.07.) a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról 

 
 
 
 
 
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: Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok 2013. március 7. napján 
megtartott 16.00 órakor kezdődő közös képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:   
            Kis István Boconád község polgármester 

Tímár László Tarnaméra község polgármester 
Csintalan István Zaránk község polgármester 
 
Dr. Almádi József Boconád község képviselő 
Detrik István Boconád község képviselő 
Majoros Gábor Boconád község képviselő 
Nagy Sándorné Boconád község képviselő 
Vastag Lászlóné Boconád község képviselő 
 
Bencze László Tarnaméra község képviselő 
Dr. Bessenyei Ákos Tarnaméra község képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna Tarnaméra község képviselő 
Kiss Ferenc Tarnaméra község képviselő 
Molnár Andrásné Tarnaméra község képviselő 
Somodi Mihály Tarnaméra község képviselő 
 
Csintalan József  Zaránk község képviselő 
Juhász Ildikó Zaránk község képviselő 
Lukács Sándorné Zaránk község képviselő 
Urbán Béla Zaránk község képviselő 
 

Meghívottak, megjelentek:   
Vargáné Tóth Márta jegyző 
Dr. Holló Ágnes aljegyzője 
Dr. Tóthpál Csaba Hevesi Járás Hivatal vezető 

            Nagy Attila Sándor Boconád község bizottsági tag 
Pető Szilvia gazdálkodási előadó 
Sipos Renáta jegyzőkönyvvezető 
 

 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Tisztelettel köszönti, Boconád, Tarnaméra és Zaránk község képviselő-testületét és 
polgármestereit, valamint a megjelenteket. Megállapítja, hogy Tarnaméra község képviselő-
testülete határozatképes. Megkéri Zaránk település polgármesterét, nyilatkozzon, hogy a 
képviselő-testület határozatképes-e.  
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy Zaránk község képviselő-testülete határozatképes, mind az 5 képviselő 
jelen van az ülésen. 
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Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megkéri Boconád település polgármesterét, nyilatkozzon, hogy a képviselő-testület 
határozatképes-e. 
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy Boconád község képviselő-testülete határozatképes, 7 képviselőből, 6 fő 
jelen van az ülésen.  
 
Egyben felkéri Tímár László Tarnaméra polgármesterét, hogy az együttes testületi ülést 
vezesse le. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy mindhárom község képviselő-testülete határozatképes. A képviselő-
testületi ülésre szóló meghívót minden képviselő megkapta. Az együttes ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Dr. Almádi József Boconád község képviselőt, Urbán 
Béla Zaránk község képviselőt és Tarnaméra részéről Keresztesiné Ollári Anna képviselőt. 
Felkéri a képviselő-testületek tagjait, hogy a hölgyek részére egy-egy virág átadásával 
emlékezzenek meg a közelgő Nőnapról. 
Felkéri dr. Tóthpál Csabát, a Hevesi Járási Hivatal vezetőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
 
 
1. napirendi pont: a Hevesi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója 
 
dr. Tóthpál Csaba Hevesi Járási Hivatal vezetője: 
 
Köszönti a megjelenteket és köszöni a bemutatkozás lehetőségét. Elmondja, hogy 2013. 
január 1-től a Hevesi Járási Hivatal vezetője. Közigazgatási pályafutását Hevesen kezdte, 
majd Jászapáti Város aljegyzője lett. 
Ismerteti a járási hivatalok kialakulását, szervezeti felépítését. Elmondja, hogy a járások 
kialakításánál alapvető szempont volt, az önkormányzati és az államigazgatási feladatok 
szétválasztása. A járási hivataloknál lehet intézni például az okmányirodai feladatokat, gyám-
és gyermekvédelmi feladatok, köznevelési feladatok, egyszerűsített állampolgársági eljárást. 
A járási hivatal vezető ellátja a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatait. Elmondja, hogy 
2013 végére kialakításra fognak kerülni a Kormányablakok. 
Elmondja, hogy a Hevesi Járás Hivatal székhelye Heves város. A Hevesi Járási Hivatal 
Okmányiroda és Hatósági Osztály szervezeti egységre tagolódik. A járás 14 településen 
működtet ügysegédet. A járási hivatal szakigazgatási szervei a Gyámhivatal, a Földhivatal, a 
Munkaügyi Kirendeltség és az Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrzési Hivatal.  
Ismerteti a munka- és ügyfélfogadás rendjét.  
Megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. 
Megköszöni a figyelmet, sok sikert és további eredményes munkát kíván a képviselőknek. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megköszöni a tájékoztatást, jó egészséget és sok munkát kíván a jövőben. 
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(dr. Tóthpál Csaba 16.45 órakor távozik az ülésről) 
 
2. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 
felülvizsgálata 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi 
Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni. Egyéb kiegészítés, felszólalás 
az anyaghoz nem hangzik el. Javasolja, hogy a megállapodást a következő közös testületi 
ülésen tárgyalják. 
Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 
Felkéri Tarnaméra képviselő-testületét és szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának fölülvizsgálatát a következő 
közös testületi ülésen tárgyalják, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  
 

14/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatára a következő 
együttes testületi ülésen kerül sor. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadásra.  

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  
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Zaránk Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
6/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 

 
Zaránk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a Tarnamérai 
Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatára a következő együttes 
testületi ülésen kerül sor. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Felkéri, Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadását.  

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
 

Boconád Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
13/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 

 
 
Boconád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatára a következő 
együttes testületi ülésen kerül sor. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 



7 
 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta, hogy a Tarnamérai 
Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának fölülvizsgálatát a következő közös testületi 
ülésen tárgyalják. 
 
 
 
3. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
 
 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi 
Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy kiosztásra került egy kiegészítés Boconád község kérésére, az elmúlt időszak 
ügyfélfogadási és hivatali munkarendjének megtartásának érdekében. Tisztelettel kéri a 
Képviselő-testületeket ezen kiegészítés figyelembevételével tárgyalja meg a napirendi pontot 
és fogadja el az SzMSz-t. 
 
Bencze László Tarnaméra képviselő:  
 
Elmondja, hogy a különböző előterjesztésekben nincs összhang. Kéri a Boconádi hivatalban 
dolgozók számának pontosítását. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy Boconád községben a titkársági feladatokat ellátó kolléga nyugdíj mellett 
végzi tevékenységét, az ő közszolgálati foglalkoztatására jelenleg nincs lehetőség, 
továbbfoglalkoztatása viszont a hivatal folyamatos működése szempontjából kívánatok, ezért 
kerül a kolléga foglalkoztatásra. 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Köszöni a hozzászólásokat. Amennyiben más hozzászólás nincs, arra kér minden 
polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. Felkéri Tarnaméra 
képviselőt-testületét és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 



8 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  
 

15/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–ában 
foglaltakra a határozat mellékletét képező –  Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja  
 
 
Felelős:   jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadásra.  

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

Zaránk Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
7/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 

 
Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–ában 
foglaltakra a határozat mellékletét képező –  Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja  
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Felelős:   jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Felkéri, Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadását.  

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
 

Boconád Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
 

14/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–ában 
foglaltakra a határozat mellékletét képező –  Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja  
 
 
Felelős:   jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
 



10 
 

4. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról 
szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi, 
hogy van-e észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 
nincs. Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított 
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az 
kézfelnyújtással jelezze. 

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

Zaránk Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
8/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 

 
Zaránk  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 
szóló rendelet tervezetről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zaránk  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 
szóló rendelet tervezetet megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy  Tarnaméra Község 
Önkormányzatának képviselő-testületet a rendelet tervezetben foglalt tartalommal   
a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 
biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét alkossa meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Zaránk polgármestere  
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
Felkéri Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  
 

15/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezetről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 
szóló rendelet tervezetet megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy  Tarnaméra Község 
Önkormányzatának képviselő-testületet a rendelet tervezetben foglalt tartalommal   
a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 
biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét alkossa meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Boconád polgármestere  
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Felkéri Tarnaméra képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2013. (III.7.) önkormányzati rendelete  

 
a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról 
 
 

(Az elfogadott  rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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5. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 
Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi, 
hogy van-e észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 
nincs. Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 
Felkéri Tarnaméra képviselőt-testületét és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnamérai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Tarnaméra Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
16/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 41.114.- ezer forint; 
melyből 
    aa) átvett pénzeszköz 41.114 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 41.114  ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások:   31.200 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   7.235 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   2.6798  ezer forint. 
 
2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  
 
3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 
szerint: 

- 1 fő jegyző 
- 1 fő aljegyző 
- 9 fő ügyintéző. 
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4.  A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Hivatal költségvetésének Tarnaméra  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös 
Hivatal finanszírozásának Boconád Községi Önkormányzat, Zaránk  Községi Önkormányzat,  
2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 
 
6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a  jegyző 
 
 
 
Csintalan István Zaránk polgármestere: 
 
Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadásra.  

 
(szavazás) 

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

Zaránk Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  

 
 

9/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Zaránk  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 41.114.- ezer forint; 
melyből 
    aa) átvett pénzeszköz 41.114 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 41.114  ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások:   31.200 ezer forint, 
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 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   7.235 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   2.6798  ezer forint. 
 
2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  
 
3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 
szerint: 

- 1 fő jegyző 
- 1 fő aljegyző 
- 9 fő ügyintéző. 

 
4.  A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Hivatal költségvetésének Tarnaméra  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös 
Hivatal finanszírozásának Boconád Községi Önkormányzat, Zaránk  Községi Önkormányzat,  
2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 
 
6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a  jegyző 
 
 
 
 
Kis István Boconád polgármestere: 
 
 
Felkéri, Boconád képviselő testület-tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 
elfogadását.  

 
(szavazás) 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:  

 
 

Boconád Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  
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16/2013.(III.7.) Önkormányzati határozat 
 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  
a) bevételi főösszege: 41.114.- ezer forint; 
melyből 
    aa) átvett pénzeszköz 41.114 ezer forint 
b) kiadási főösszege: 41.114  ezer forint,  
melyből 
 ba) személyi juttatások:   31.200 ezer forint, 
 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   7.235 ezer forint, 
 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   2.6798  ezer forint. 
 
2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  
 
3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 
szerint: 

- 1 fő jegyző 
- 1 fő aljegyző 
- 9 fő ügyintéző. 

 
4.  A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 
Hivatal költségvetésének Tarnaméra  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
5. A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös 
Hivatal finanszírozásának Boconád Községi Önkormányzat, Zaránk  Községi Önkormányzat,  
2013. évi költségvetésébe való beépítéséről. 
 
6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a  jegyző 
 
 
 
Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
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Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Megköszöni a képviselők munkáját. 
 
Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 órakor bezárta. 
 
 
 
 

         k.m.f. 
 
 
 
 

 
Kis István 

Boconád község 
polgármestere 

Tímár László 
Tarnaméra község 

polgármestere 

Csintalan István 
Zaránk község 
polgármestere 

Vargáné Tóth Márta 
jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 

Dr. Almádi József 
Boconád község 

képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna 
Tarnaméra község 

képviselő 

Urbán Béla 
Zaránk község 

képviselő 
 


