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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. április 23. napján megtartott 
rendkívüli képviselő- testületi üléséről 
 
Jelen vannak:     

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

 
Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. 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.  
 
1. napirendi pont: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szilárd 
hulladéklerakó KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-
1.1.1/B/10-11 pályázatot akar benyújtani a meglévő lerakójának bővítésére és a törvények 
által előírt a szelektívhulladék részarányának jelentős növelését biztosító technológiák 
megvalósítására. A tagönkormányzatok csak abban az esetben vehetnek részt, ha a képviselő-
testület határozatot hoz a pályázaton való részvételről. A projekt 2015-ben fejeződik be. 
Felteszi kérdésként, hogy van-e hozzáfűzés az elhangzottakhoz. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy örül a lehetőségnek és támogatja a pályázatot. Sajnálja, hogy régebben a 
REGIOKOM Társuláshoz nem tudott csatlakozni az önkormányzat. Bízik benne, hogy a 
leírtaknak megfelelően valóban csökkenni fog a hulladékszállítás díja. Reméli, hogy a 
pályázat és a díjcsökkenés az illegális hulladéklerakás csökkenését is eredményezi majd. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy ő is támogatja a pályázatot. Sajnálja, hogy a településen ilyen magas az 
illegális hulladéklerakás.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatával, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 



(szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

37/2013. (IV.23.) Önkormányzati határozat 

 
 

KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 
pályázati konstrukció keretében benyújtott  

„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A 
HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

TERÜLETÉN”  
című projekthez kapcsolódóan 

 
 
TARNAMÉRA ÖNKORMÁNYZAT képviselőtestülete, a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11 
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
 
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A 
HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, 
és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek továbbá az Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását, amennyiben a hatályos 
jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt 
befejezését követő minimum öt évig.    
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: folyamatos 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
13 óra 10 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 

Somodi Mihály Kiss Ferenc 
képviselő képviselő 



 


