
Tarnaméra Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2013. március 28. napján 
megtartott képviselő-testületi üléséről 

 
Hozott döntések: 
 
Határozat száma Tárgy 

26/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
beszámolójáról 

27/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
Jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló 
beszámolóról 

28/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat Szociális tevékenységről szóló beszámolóról 

29/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
Konyha üzemeltetési szerződés 
jóváhagyásáról 

30/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

31/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
Lenin utca Fürdő utcává történő 
átnevezéséről 

32/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 

TIOP-1.2.5.-12/1-2012.-0019 
azonosítószámú „Minőségi oktatás 
fejlesztése az esélyegyenlőség érdekében 
Tarnamérán” pályázat informatikai 
eszközbeszerzésre érkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

33/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 

„Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 
támogatására a 3505 altéma kódszámra  
könyvtár berendezésének beszerzése” 
pályázat benyújtásáról 

34/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 
alapszolgáltatás nyitvaálló helységének a 
Tarnaméra, árpád u. 6/A. sz. alatti ingatlanba 
történő áthelyezéséről 

 
 
Rendelet száma Tárgya 
3/2013. ( III.28. ) önkormányzati rendelete a gyermek intézményi étkeztetéséről, 

valamint a szociális- és munkahelyi 
étkeztetésről szóló  
1/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 

4/2013. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 
 

 a szociális ellátásokról szóló  
4/2012. (III.08.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
 

 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 



J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. március 28. napján megtartott 
képviselő- testületi üléséről 
 
Jelen vannak:     

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

 
Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   körjegyző 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 
Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 
Szabó Sándorné   Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti  

Intézmény mb. intézményvezető 
Vágóné Markos Edina   Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti  

Intézmény családgondozó 
Dr. Csintalan Csaba    ügyvéd 
Nyirfa Róbert    Resto-food Kft. 

 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos képviselő 
igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Somodi Mihály és Kiss Ferenc képviselőtársait 
kéri fel.  
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a 
meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdéskén, hogy a 2013. január 31- én megtartott testületi ülésen elfogadott 
munkatervben foglaltak alapján a közös önkormányzati hivatal beszámolóját miért nem 
tárgyalja a testület. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a testületi ülés végén ad majd tájékoztatást. 



 
1. napirendi pont: A Gyámhatósági, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felteszi kérdésként, hogy Vágóné Markos Edina kíván-e  hozzáfűzni valamit a leírtakhoz. 
 
Vágóné Markos Edina családgondozó: 
 
Nem kíván kiegészítéssel élni. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdése, hogy a lakosságnak milyen a hozzáállása az Intézmény munkájához. 
 
Vágóné Markos Edina családgondozó: 
 
A családok eddig pozitívan álltak hozzá. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy elégedett a családgondozó munkájával, sok sikert kíván a jövőben is. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Gyámhatósági, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

26/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a  Dél-Hevesi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás tevékenységéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta,  és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  a Dél-Hevesi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős:   Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 



Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

27/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a  jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámhatósági tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta,  és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  a jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős:   Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
/Szabó Sándorné és Vágóné Markos Edina 16:15-kor távozik a testületi ülésről/ 
 
2. napirendi pont: Szociális tevékenységről szóló beszámoló 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólni valója a leírtakkal 
kapcsolatban. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a Szociális tevékenységről szóló beszámoló tartalmazza helyesen, és az 
Intézményi térítési díjnál pedig helytelenül szerepel a kiszállítás térítési díja. A 2012-es évben 
a díj 120 Ft volt, nem pedig 115 Ft.  A hibáért elnézést kér. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy átmeneti segélyezésnél csak pénzbeli támogatási forma volt? A 
köztemetés költségei meg fognak térülni? Hagyatéki eljárás során ezeket a költségeket meg 
lehetne téríteni.  Kéri a házi segítségnyújtás esetében a foglalkoztatottak számának és 
óraszámuknak tisztázását.  
 
 
 



Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, a hagyatéki eljárások ügyében nem kíván információt adni. A köztemetések 
költségeinek megtérüléséről minden esetben intézkedik az önkormányzat. Elmondja, hogy 
egy esetben Tarnaméra területén elhunyt, nem tarnamérai lakos eltemetéséről gondoskodott az 
önkormányzat, mely költségeket az elhunyt lakóhelye szerinti települési önkormányzat 
megtérített. A házi segítségnyújtást 2 fő főállású heti 40 órában foglalkoztatott közalkalmazott 
látja el. Önköltségszámítás szerint szét kell bontani az óraszámokat a házi segítségnyújtásra és 
szociális étkeztetésre. Az egyik fő teljes egészében a házi segítségnyújtást végzi, míg a másik 
2 órában szociális étkeztetést, 6 órában házi segítségnyújtást. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az átmeneti segélyezés kapcsán elmondja, hogy előfordult, hogy a közmunkások gallyat 
kaptak tüzelőre, de ezek mennyisége nem volt számottevő. 
 
Köszöni a hozzászólásokat, kéri, hogy aki egyetért a Szociális tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze 
 

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

28/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a  szociális tevékenységről szóló 
előterjesztést megtárgyalta,  és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  a szociális tevékenységről szóló 
beszámolót elfogadja 
 
 
Felelős:   Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 

/Szünet 16:25/ 
 
 
/ Dr. Csintalan Csaba és Nyirfa Róbert 16:30-kor érkezik a testületi ülésre/ 
 
3. napirendi pont: Konyha üzemeltetési szerződés jóváhagyása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a szerződéstervezet előzetesen kiküldésre került. Megkéri Dr. Csintalan 
Csaba ügyvéd urat, hogy egészítse ki a tervezetet. 
 



Dr. Csintalan Csaba ügyvéd: 
 
Elmondja, hogy egy atipikus szerződésről van szó. Egy szerződésbe került a bérleti és 
vállalkozási szerződés. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszöni a hozzászólás lehetőségét. Elmondja, számításokat végzett az előző testületi ülésen 
kiosztott összesítő táblázat alapján. Számításai alapján (250 étkezési nappal számolva, az 
önkormányzati konyha üzemeltetését alapul véve) az első pályázónál az egynapos összeg 
95.342 forint, ez 250 nappal szorozva 23.835.500 Ft. A másik pályázónál, mellyel az 
önkormányzat szerződést köt, az egynapos összeg 109.956 Ft, mely 250 nappal szorozva 
27.489.000 Ft, a kettő különbözete 3.653.500 Ft. Ha a 600.000 Ft bérleti díj kivonásra kerül, 
akkor is 3 millió forint az eltérés.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az étkezése napok száma ellátási csoportonként változó. 181 és 185 nap 
között változik a tanítási napok száma az általános iskolában, 220 nap az óvodában és 251-
252 nap a szociális és vendégétkeztetésben. 
 
Somodi Mihály képviselő:  
 
Javasolja, hogy egy későbbi időpontban tárgyalják meg ezt a témát. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy a kiírásban az szerepelt, hogy az olcsóbb árajánlatot fogadja el az 
önkormányzat. Nem szeretné, ha a testület törvénytelenséget követne el.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni az észrevételt. 
 
Dr. Csintalan Csaba ügyvéd: 
 
Elmondja, hogy elírás történt, két 4.4-es pont van a szerződésben, ez javításra kerül. A 4.3.) 
pont az alábbiak szerint módosul: „… Az egyeztetésre jogosult képviselők felsorolását, 
továbbá a minőségi kifogásolás rendjét….” 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki a módosításokkal együtt elfogadja a szerződést, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 



29/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési feladatok ellátása 
céljából a konyha üzemeltetési szerződésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. március 07-i döntése 
alapján a tulajdonában lévő, Tarnaméra Árpád u. 17. sz. alatti konyhát 2013. április 01. 
napjától 1 évre a RESTO-FOOD KFT részére – a határozat mellékletét képező szerződés 
szerinti feltételekkel - üzemeltetésére átadja.  
 
2. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződést jóváhagyja. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az átadás-átvételről. 
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megkérdezi az ügyvéd urat, hogy véleménye szerint a vállalkozó megválasztása törvényszerű 
volt-e. 
 
Dr. Csintalan Csaba ügyvéd:  
 
Elmondja, hogy a legelőnyösebb ajánlat nem feltétlenül jelenti a legolcsóbbat. Az összegek 
ilyen mértékű eltérése nem teszi törtvénytelenné az ajánlatokat. 
 
/ Dr. Csintalan Csaba és Nyirfa Róbert 17:00-kor távozik az ülésről/ 
 
4. napirendi pont: Intézményi térítési díjak megállapítása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a rendeletmódosításokat a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták.  
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólni valója a leírtakkal 
kapcsolatban. 
 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Támogatja a gyermek étkeztetés kompenzációját. 
 
 
 
 



Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az árajánlatok alapján körülbelül 3000Ft/hó többletköltség keletkezett volna a 
családoknál. Ellátotti csoportonként változó a kompenzáció mértéke, de átlagosan 1.500 Ft/hó 
az emelés mértéke. Az emelésre kihatással van az, hogy az előző évben a képviselő-testület 
nem változtatott a térítési díjak mértékén, illetve az önköltség mértéke magasabb, mint az 
elmúlt évben. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felkéri képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki egyetért a gyermek intézményi 
étkeztetéséről, valamint a szociális- és munkahelyi étkeztetésről szóló rendelet módosításával, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
3/2013. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 

 
a gyermek intézményi étkeztetéséről, valamint a  szociális- és munkahelyi étkeztetésről 

szóló  
1/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

( Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 
 
 

Tímár László polgármester: 
 
Felkéri képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki a szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

4/2013. ( III.28. ) önkormányzati rendelete 
 

 a szociális ellátásokról  szóló  
4 / 2012. ( III.08. ) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

( Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 



 
5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a jelenleg futó pályázatok nem tartoznak a közbeszerzés hatálya alá. 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

30/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési terv elfogadására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozat mellékletét 
képező Közbeszerzési tervet elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:   polgármester és jegyző  
 
Határidő: azonnal 
 
 
6. napirendi pont: Lenin utca átnevezése 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felkéri az ad hoc bizottság tagjait, hogy javaslatukat adják elő. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Előadja, hogy a bizottság a Fürdő nevet javasolja. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy az utca lakóit megkérdezte-e a bizottság. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
A lakosokkal nem történt egyeztetés. 
 
 



Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a bizottság javaslatával, a Lenin utca Fürdő utca elnevezést 
kapja, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

31/2013 (III. 28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv.  13. §. (1) bekezdés 3. pontja alapján – át 
nem ruházható hatáskörében eljárva - a 2012. évi CLXVII. törvényben foglaltak szerint 
Tarnaméra település közterületeinek elnevezését felülvizsgálta, és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
1. A képviselő-testület Tarnaméra településen a fenti jogszabály alapján a Lenin utca 
elnevezését Fürdő utcára  változtatja meg.  
 
2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az utca névváltozásának   
címnyilvántartáson történő átvezetéséről, a lakosság értesítéséről, és az érintett lakosság 
okmányainak  elkészíttetéséről, valamint az érintett önkormányzati tulajdonú területek  
ingatlan-nyilvántartáson történővel átvezetéséről gondoskodjanak. 
 
 
Felelős: polgármester és jegyző  
 
Határidő: értelem szerint 
7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
- TIOP-1.2.5.-12/1-2012.-0019 azonosítószámú „Minőségi oktatás fejlesztése az 
esélyegyenlőség érdekében Tarnamérán” pályázat informatikai eszközbeszerzése 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az iskola TIOP pályázat eszközbeszerzésének határideje 2013. 03. 27. napja 
volt. A beérkezett árajánlatok kiküldésre kerültek. A pályázat ütemezése szerint a 
beszerzéshez kapcsolódó építési átalakítások a tanév végével tudnak elkezdődni. Elmondja, 
hogy augusztus hónap folyamán a pályázat elszámolása meg fog történni. Kéri a tisztelt 
képviselő-testületet, hogy döntsön a szolgáltatót illetően. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az eszközök kiírása pályázatíró és informatikus segítségével történt. 
Javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő Compuda Kft. ajánlatát fogadja el a testület. 
 



Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy a Compuda Kft. (Eger, Törvényház utca 4.) 
árajánlatát fogadja el a képviselő-testület, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

32/2013 (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TIOP-1.2.5.-12/1-2012.-0019 
azonosítószámú „Minőségi oktatás fejlesztése az esélyegyenlőség érdekében Tarnamérán” 
pályázat informatikai eszközbeszerzésre érkezett árajánlatokról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TIOP-1.2.5.-12/1-2012.-0019 
azonosítószámú „Minőségi oktatás fejlesztése az esélyegyenlőség érdekében Tarnamérán” 
pályázat informatikai eszközbeszerzésre beérkezett három ajánlat közül  a legalacsonyabb 
ajánlatot tevő COMPUDA KFT ajánlatát fogadja el. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban meghatározottak 
szerint az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozó szerződést megkösse. 
 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
- Könyvtár szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása NKA pályázat 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy március elején a Bródy Sándor Könyvtár szakfelügyeletet végzett a 
könyvtárban. A vizsgálat megállapította, hogy nem ma mai kor igényeinek megfelelően 
berendezett a könyvtár.  
Elmondja, hogy lehetőség van könyvtárfejlesztésre pályázni. Bútorbeszerzésre, és szolgáltató 
tér bővítésre lehet pályázni. Az igényelhető támogatás összege 2.500.000 forint, az önrész 
mértéke 10%. A nevezési díj mértéke 5.000 Ft. A pályázatot a megyei könyvtár is támogatja.  
A pályázat feltétele a könyvtár területének nagysága növekszik, ez az épületben található 
bölcsőde részhez tartozó egységből terület bevonásával megoldható. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Támogatja a pályázatot. Kéri, hogy a következő üléseken időben kapják meg a képviselők az 
előterjesztéseket.  
 
Tímár László polgármester: 
 



Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a könyvtárfejlesztésére 
2.500.000 Ft támogatásra, 10% önerő mellett pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 

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

33/2013. (III.28.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár berendezéseire vonatkozó 
pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
NKA-hoz szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására a 3505 altéma kódszámra a 
könyvtár berendezésének beszerzése céljából. 
 
2. A képviselő-testület a pályázatot 2,5 millió Ft értékű berendezés beszerzésére nyújtja be.  
 
3. A képviselő-testület  pályázathoz szükséges 10 %-os önrészt a tartalékkeret terhére saját 
költségvetéséből biztosítja. 
 
4. A képviselő-testület a Tarnaméra, Árpád u. 6/A. sz. alatt található, Tarnaméra 475/4. hrsz-ú 
ingatlanon elhelyezkedő épületben a könyvtári funkciót betöltő épületrészt épületen belül 
elhelyezkedő és jelenleg funkció nélküli helyiségekkel bővíti, így a jelenlegi 82,2 m2 
területről a könyvtár területét 135,59 nm-re növeli. 
 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a könyvtárost, hogy a pályázat 
előkészítéséről, és a pályázat benyújtásáról gondoskodjék. 
 
 
Felelős: Polgármester és könyvtáros 
 
Határidő: április 11. 
 
- Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés alapszolgáltatás nyitvaálló helységének a 
Tarnaméra, Árpád u. 6/A. sz. alatti ingatlanba történő áthelyezése 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a konyha üzembe adásával új helyiséget kell találni a házi segítségnyújtás 
nyitva álló helyiségének. Javasolja, hogy a volt bölcsőde épület vezetői irodája legyen ez az új 
helyiség. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Támogatja a javaslatot. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy a házi segítségnyújtás 
nyitva álló helyiségének új helye a régi bölcsőde épület vezetői irodájában legyen, az 
kézfelnyújtással jelezze.  



 
(szavazás) 

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

34/2013. (III. 28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás és szociális 
étkeztetés alapszolgáltatás nyitvaálló helységének a Tarnaméra, Árpád u. 6/A. sz. alatti 
ingatlanba történő áthelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás és szociális 
étkeztetés alapszolgáltatás nyitvaálló helységét a Tarnaméra, Árpád u. 17. sz. alatti konyha 
épületéből a Tarnaméra, Árpád u. 6/A. sz. alatti ingatlanba helyezi át. 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
Bencze László képviselő: 
 
Kéri, hogy a testületi ülés elején feltett kérdésére válaszoljanak. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a közös hivatal tevékenységéről szóló beszámolót a márciusi elfogadott 
SZMSZ alapján a három település képviselő-testülete együttes ülésén is tárgyalja. Úgy 
gondolták, nem célszerű ugyanazt az anyagot kétszer tárgyalni. A közös testületi ülés 
időpontjáról még nem tud tájékoztatást adni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
17 óra 50 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

 
Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 

Somodi Mihály Kiss Ferenc 
képviselő képviselő 

 


