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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. június 27. napján megtartott 
képviselő- testületi üléséről 
 
Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 
dr. Bessenyei Ákos   képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 
Kiss Ferenc    képviselő 
Molnár Andrásné   képviselő 
Somodi Mihály   képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   körjegyző 
Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Bencze László képviselő 
igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és Somodi Mihály 
képviselőtársait kéri fel.  
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a 
meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 
 
 
1. napirendi pont: Hevesi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy többször is szó volt már arról, hogy a társulást alkotó települések úgy 
döntöttek, hogy a társulás nem szűnik meg, csupán a jogszabályi változásokhoz igazodva 
átalakul. A Hevesi Többcélú Kistérségi Társulás tovább folytatja tevékenységét Dél-Hevesi 
Kistérségi Társulás néven. A munkaszervezet feladatait az Átányi Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el, valamint a társulás székhelye is Átányon lesz. Elmondja, hogy több, főleg 
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatot is beletettek későbbi pályázatok reményében.  
Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulás társulási megállapodásának módosítását, az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást annak mellékleteivel és függelékével 
minősített döntéssel fogadja el.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Örül, hogy több dolog is belekerült a megállapodásba. 
 
Tímár László polgármester: 
Javasolja, a határozati javaslat elfogadását. 
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Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

52/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 
 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 6. pont, 146 § (1) 
bekezdésekben foglaltak alapján a Dél- Hevesi Kistérség Társulás Társulási Megállapodására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Dél- Hevesi Kistérség Társulás 
Társulási Megállapodását  függelékeivel és mellékletével együtt jóváhagyja. 
 
. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2. napirendi pont: Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a beszámoló előzetesen kiküldésre került. Megkérdezi Molnár Andrásnét, 
hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Nem kíván kiegészítéssel élni. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy sikerült az óvoda új helyét megszokni és belakni, az óvónők remekül 
helytállnak. Gratulál és köszöni a munkát. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni az odaadó munkát, elmondja, hogy július 1-től diákmunka keretében kapnak 
segítséget az óvónők. 
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Szavazásra teszi fel, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

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

53/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 
intézmény  beszámolóját  megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 
intézmény  beszámolóját elfogadja. 
 
   
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 

 
3. napirendi pont: A községi könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szeretettel köszönti Kiss Ivett könyvtárost. Elmondja, hogy a beszámoló előzetesen 
kiküldésre került a testületi tagok számára. Megkérdezi Kiss Ivettet, hogy szóbeli 
kiegészítéssel kíván-e élni 
 
Kiss Ivett könyvtáros: 
 
Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a beszámolóban leírtak szerint a Megyei Könyvtár segítségéve indultak meg 
a munkálatok. Elmondja továbbá, hogy a könyvtár pályázat támogatást nyert, bár erről még 
támogatási szerződés nincs. Úgy gondolja, hogy a pályázat segítségével egy jól felszerelt 
könyvtár áll majd az olvasni vágyók rendelkezésére. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
mindenben támogassák Kiss Ivett munkáját. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Köszöni a beszámolót. Örül a pályázatnak, ez kicsit kárpótol mindenkit az előző pályázat 
miatt, melyről az önkormányzatnak le kellett mondania.  
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Molnár Andrásné képviselő: 
 
A pályázat elkészülte után az óvodások is igénybe fogják venni a könyvtár szolgáltatásait. A 
térítési díj kapcsán kéri, hogy a jelenléti ívek még másnap kerüljenek vissza az óvodába. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Megköszöni a beszámolót. Úgy érzi, újfajta szemléletű irányítást láthat majd a későbbiekben 
a képviselő-testület. Az az utat kell megtalálni, ahol nem csak az intézmények számára, 
hanem a településen élők számára is közösségi tér lehet a könyvtár. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Egyetért Dr. Bessenyei Ákos képviselő hozzászólásával. Közösségi térré kell alakítani a 
könyvtárat. Reméli, hogy a feltárt hiányosságok rendeződni fognak. A térítési díjak kapcsán 
kéri az intézmények vezetőit, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy ne túl nagy 
címletekkel fizessenek, mert a visszaadás és pénzváltás gondot okoz. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Tolmácsolni fogja a kérést a szülőknek. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Úgy gondolja, hogy célszerű szétválasztani a könyvtári beszámolót a térítési díj 
problémájától. Az önkormányzatnál is adódnak problémák a térítési díj beszedésével, de ezt 
külön kell kezelni. Kiss Ivett a térítési díj beszedésekor pénzkezelő hely, a váltópénz, 
aprópénz kérdése csak belső szabályozás kérdése, azonban az önkormányzat felé ilyen irányú 
kérés, kérdés nem érkezett. Ehhez szorosan kapcsolódik az aznapi, azonnali elszámolás, 
hiszen az önkormányzat házi pénztárként működik, e tekintetben hiányosságok mutatkoznak. 
Célszerű ebben a témában az érintett intézmények, a konyha, a feladatot ellátó és az 
önkormányzat között egyeztetést végezni. 
 
Tímár Ferenc polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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54/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját  
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját 
elfogadja. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4. napirendi pont: 2013. évi Falunap előkészítése 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy kiosztott anyagként került a képviselő-testületi ülésre. Az előző testületi 
ülésen elhangzottaknak megfelelően készült el a programtervezett. Az egyszerűbb, olcsóbb 
falunap csak főzésből állnak, a kibővített falunap programja pedig kiosztásra került. A 
program úgy került megszervezésre, hogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozását. 
A műsorok költsége 1,2 millió forint, ehhez jön még hozzá a vendéglátás, eszközök. 
Összességében 1,5 millió forint költséget jelentene a falunap. Az összeg rendelkezésre áll.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Sajnos a program összeállításában nem tudott részt venni. Az összeállított műsor jó, ám a 
végösszeg nagyon magas. Élénken él benne az időszak, amikor az önkormányzat 
költségvetése nem volt ilyen jó helyzetben. Sokkal szerényebb falunapot szeretne. Legyen egy 
köztes megoldás.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Ez egy lecsupaszított műsor, lehet ennél szerényebb, de akkor nem lesznek sztárvendégek. 
Szabad így falunapot csinálni? 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
A falunap megszervezésével adunk a falunak egy napot, amikor jól érezhetik magukat. Úgy 
gondolja, hogy az alacsony költségvetéssel degradáljuk ezt a napot. A fellépők színt visznek a 
műsorba. A 1,5 millió forint egy szerény költségvetés. Azon lehetne gondolkozni, hogy mi az 
a lehetőség, ami költségkímélő, de pluszt ad a falunak.  
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Tímár László polgármester: 
 
A fúvószenekar és a mazsorettek nem kérnek pénzt a fellépésért, de illik megvendégelni őket. 
A strandon remélhetőleg valami új és jó kezdődött el. Érzelmi oldalai is van, a mérai ember 
elvárja a tisztességes falunapot. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
A falu lakossága várja a falunapot, ezek nagyon szerény összegek. Ha lehetőség van rá, 
rendezzünk egy tisztességes falunapot. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Ezt adjuk a falunak. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Egy kicsit próbáljuk meghúzni a költségvetést. Nem kell annyi pénzt elkölteni, amennyit el 
tudunk. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy érzi, hogy az előkészítők eleget tettek a képviselők kérésének és úgy készítették elő a 
tervezetet, hogy egy alacsony és egy magasabb összegű falunapot állítottak össze. Véleménye 
szerint adni kell a falunak egy tisztességes falunapot. A sztárvendégek között is megtalálja 
mindenki az ízlésének illőt.  
Hogyan lehet megakadályozni, hogy illetéktelenek is belépjenek? Ezen el kell gondolkodni. 
Örül, hogy van egy olyan műsor, ami lefoglalja az egész napot, pénz nélkül ezt nem lehet 
csinálni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
A nem kívánatos személyek kiszűrésével kapcsolatban Vargáné Tóth Márta jegyző 
asszonnyal már egyeztettek. A strand bérlőjével összefogva egy biztonsági szolgálatot kellene 
szerződtetni. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Mivel falunap, meghívásos módszerrel is élhet az önkormányzat, vagy fizessenek belépőt. A 
falunapot a tarnaméraiaknak kell élveznie. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Szeretné, ha minden évben ennyit szánhatna az önkormányzat a falunapra. Kellenek olyan 
programok, amelyek színvonalassá teszik a napot. Pár éve is volt meghívásos módszer. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Lehet meghívókat kiküldeni. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Már azzal tud tenni az önkormányzat, hogy a plakátokon megjelenik, hogy csak meghívóval 
lehet belépni. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Ezeket a dolgokat nagyon óvatosan kell kezelni. Amikor korlátokat vezet be az önkormányzat 
el kell gondolkozni azon, hogy ki mehet be. Ezen a falunapon lesznek olyanok, akik nem 
tarnaméraiak. Hogy szabályozzuk, hogy ki az, aki bemehet és ki az, aki nem. Milyen 
feltételekhez kötjük az ingyenes meghívást? Ez egy olyan támadási pont lehet, ami Tarnaméra 
hírnevét nem öregbíti. A szándékkal maximálisan egyetért. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A zaránki fellépő gyermeket a szülei kívül fogják várni? Az a tarnamérai, akit annak 
gondolunk, lehet, hogy nem rendelkezik tarnamérai lakcímmel. Nagyon bonyolult ez a kérdés. 
Egy család hány belépőt kap? A családok vendégei hogyan juthatnak be a falunapra? Ha ezzel 
a rendezvénnyel a turizmust is fel akarjuk lendíteni, akkor be kell engedni a nem tarnamérai 
embereket. Szervezési aggályai vannak. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Az önkormányzatnak joga van eldönteni, hogy kit lát szívesen.  
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Kevés idő áll rendelkezésre ezek átgondolására. Gyakorlatban nehéz kivitelezni. A 
biztonsággal kapcsolatban egyeztetni kell a strand üzemeltetőjével. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Emelt létszámú biztonsági szolgálattal lehet segíteni ezen a dolgon. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Tisztázni szeretné, hogy csak tarnaméraiak szerepelhetnek a focikupán? 5.000 forint jár 
minden főző csapatnak, csak tarnaméraiak főzhetnek? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Csak az első 10 nevező kapjon pénzt. A focikupa meghívásos lesz.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Közös Önkormányzati Hivatal vagyunk 3 településsel. Szeretné, ha olyan színvonalú legyen a 
falunap, ami a tarnaméraiakhoz méltó. 
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Tímár László polgármester: 
 
Ha megfelelő biztonsági rendszer van, megfelelő emberekkel, a dolog kezelhető. Ha nem 
engedjük be, lehet hogy kint tesz kárt.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
A falunap zárt helyen kerül megrendezésre, a szervezőnek joga van eldönteni kit enged be. Be 
lehet engedni őket, de ha baj van ki is kell rakni őket. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy ha a biztonságiak láthatóak, jól szervezettek, nem lesz probléma. Több 
településen is szerveznek falunapot, de nagyon kevés helyen vannak problémák. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Igazat ad mindenkinek. Kicsit tart ettől, de bízik benne, hogy megfelelő biztonsági szolgálat 
mellett nem lesz probléma. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a hozzászólásokat. Javasolja a falunapra az 1,5 millió forintot elkülöníteni. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
A biztonsági szolgálat pluszként fog megjelenni? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
1,2 millió forint a fellépők ára, erre jönnek rá egyéb anyagköltségek, lekötési díj, jogdíjak, 
Tarnaméráért kitüntető díj, biztonsági szolgálat. Ez együttessen nem biztos, hogy belefér az 
1,5 millió forintba. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy a falunapra 1,5 millió forintban maximalizálja a képviselő-testület a 
költségeket. A biztonsági szolgálattal kapcsolatba egyeztet a strand üzemeltetőjével. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Határozzon meg az önkormányzat egy keret összeget. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, egy keretösszeg meghatározását, aki egyetért az elhangzottakkal kézfelnyújtással 
jelezze.  
 

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

55/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falunap megrendezéséről szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TIOP pályázat keretében 
iskolában végzett informatikai infrastrukturális fejlesztési beruházás ünnepélyes átadásával 
egybekötött Falunapot rendez 2013. augusztus 24-én. A falunap a strandon kerül 
megrendezésre. 
 
2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtáros szervezésével, a hivatal az 
intézmények és a civil szervezetek képviselőinek bevonásával gondoskodjék a Falunap 
forgatókönyvének előkészítéséről. 
 
3.  A képviselő-testület testület a Falunap megrendezésére 1,5 millió Ft keretet különít el, a 
2013. évi költségvetési rendeletben faluközösségi rendezvényekre jóváhagyott előirányzat, 
valamint a tartalékkeret terhére.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
5. napirendi pont: „Tarnaméráért” kitüntető díj adományozása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megadja a hozzászólás lehetőségét Dr. Bessenyei Ákosnak, az ad hoc bizottság elnökének. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Több idő kell a rendelet áttanulmányozására és egy szempontrendszer kialakítására. Javasolja 
az előző ülésen elhangzott két személy, Kaszab Jánosnét és Heiling Jánosnét a kitüntető díjra. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Furcsálja, hogy miért a nyugdíjazásuk után ennyi idővel kapják meg a díjat, kicsit aktívabb 
emberekre gondolt. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Az előző testületi ülésen is elhangzottak ezek az aggályok, ezért született az a megoldás, hogy 
egy szempontrendszer alapján kerüljön kialakításra. 
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Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a „Tarnaméráért” kitüntető díjat Kaszab Jánosné 
és Heiling Jánosné nyugdíjas pedagógusok kapják, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

 
(szavazás) 

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

56/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 15/1995.(XI.14.) önkormányzati 
rendeletében alapított „Tarnaméráért” kitüntető díjat 2013. évben az alábbiak szerint 
adományozza: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településen pedagógusként 
végzett munkájáért, a település közössége érdekében, társadalmi életében, közéletében végzett 
kiemelkedő  tevékenységéért Kaszab Jánosné és Heiling Jánosné nyugdíjas 
pedagógusoknak  „Tarnaméráért” kitüntető díjat adományoz. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az emlékérem és oklevél elkészíttetésére. 
 
3. A kitüntető díj átadására ünnepélyes keret között a  megrendezésre kerülő Falunapon kerül 
sor. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Javasolja, a rendelet módosítását. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata után szükséges lesz a rendelet módosítása, ez nem a 
mai ülés anyaga. 
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6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
+ Tarnamérai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a június 20.-ai ülésen elhangzottaknak megfelelően az óvoda alapító 
okiratának módosítását a hivatal megküldte az Államkincstárnak, aki hiánypótlásra szólította 
fel az önkormányzatot. Tartalmát tekintve az alapító okirat nem változik, csupán megnevezést 
kér javítani. Kéri a tisztelt képviselő-testületet a módosítások elfogadására. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az óvoda alapító okiratának módosításokkal történő 
elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

57/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 
intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 
intézmény Alapító Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot a határozat melléklete szerint 2013. július 01-i hatállyal jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjék. 
 
 
Felelős:  polgármester  
 
Határidő:  azonnal 
 
+ Tarnamérai Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a települési önkormányzatoknak július 1-ig meg kell alkotniuk a helyi 
esélyegyenlőségi programot. Az esélyegyenlőségi program elkészítése a Türr István Képző 
Központ által szervezett esélyegyenlőségi képzésen a hivatal dolgozói készítették el.  
A programot a mentor és a budapesti központ hagyja jóvá, sajnálatos módon azonban a mai 
napig érdemi válasz nem érkezett. Telefonos megbeszélés alapján kerül ilyen formában a 
képviselő-testület elé. 
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A program döntően statisztika. Az intézkedési terv készítése során olyan pontok kerültek 
megfogalmazásra, melyek az önkormányzat számára a lehető legkevesebb terhet jelentik.  
Uniós és hazai forrásra csak abban az esetben pályázhatnak a települések, ha esélyegyenlőségi 
programmal rendelkeznek. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Néhány táblázatban talált hibát. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az elkészítés során a statisztikai adatok a TEIR rendszerből kerültek 
feldolgozásra. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Tarnaméra Község Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

58/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési Helyi 
Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot jóváhagyja. 
   
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
+ Helyi utak kátyúzása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak alapján az önkormányzat megkereste az 
Andezit Plusz Kft., akik helyszíni bejárás után ajánlatot adtak az önkormányzati utak 
kátyúzására, kijavítására. Az ajánlott ár bruttó 4.636.000 Ft, ebbe benne van az üdülősor 
rendbetétele. Az összeg az önkormányzat költségvetéséből kigazdálkodható. 
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Somodi Mihály képviselő: 
 
Elmondja, hogy részt vett a bejáráson, kéri, hogy minél hamarabb szülessen döntés. 
Megkérdezi, hogy a vállalkozó kijelölése hogyan történik. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Az testület tagjai előzetesen arról döntenek, hogy mi az az összeg, amit erre rászánnak. A 4,6 
millió forintba benne szerepel a buszmegálló előtti rész is.   
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
4,5 millió forintot javasol, a legrövidebb határidőn belül. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Nem limitálná az összeget. Az elvégzett munka a kiírásoknak megfelelően történjen, jól 
elvégzett legyen és tartós. A garancia érvényesítése fontosabb. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Olyan kivitelezőre van szükség, aki minőséget tud és garanciát vállal. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület ne határozzon meg összeget, erre a műszaki tartalomra, 
megfelelő garanciális feltételekkel kérjen az önkormányzat árajánlatot. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kéri, hogy a műszaki tartalom azzal egészüljön ki, hogy zúzalékkal a temető és az úttest 
közötti szakasz ledöngölésre kerül. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Összegzi az elhangzottakat. A képviselő-testület a költségvetési főösszesítő és árazatlan 
költségvetés alapján három árajánlattevő részére kíván ajánlatot kiküldeni a lehető 
legrövidebb határidővel. Az összeget a tartalékkeret terhére biztosítja a testület.  
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzott összegzéssel elfogadásával, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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59/2013. (VI.27.) Önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési belterületi utak 
felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 
műszaki tartalom és költségbecslés alapján a település belterületi útjait felújításáról döntött. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki dokumentáció alapján a 
tervezett felújítás kivitelezése céljából meghívás alapján 3 árajánlat beszerzéséről, és a 
képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjék. 
 
3. A képviselő-testület a belterületi utak felújításának költségét saját forrásból,  a 2013. évi 
költségvetésében jóváhagyott tartalékkeret terhére  biztosítja.    
  
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kérdése, hogy az erdélyi testvérváros érkezett-e már meghívás?  
A szülők jelezték, hogy a temető melletti játszótéren hiányoznak a hinták? 
A rekultiváció után mély árok maradt, nem szabad így hagyni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Egyeztetett a rekultivációs munkák vezetőjével, hamarosan visszajönnek és azt a szakaszt 
rendbe teszik.  
Az erdélyiek szeretettel várják a tarnaméraiakat szeptemberben. 
A hintával kapcsolatban egyenlőre nem tud tájékoztatást adni. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Több lakos megkereste, hogy a strandra érkező vendégek nem viselkednek megfelelően. 
 
Tímár László polgármester: 
 
A vállalkozó próbálja ezt kiküszöbölni. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
A lakosok kérik, hogy az úszómester is tartson rendet. 
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Tímár László polgármester: 
 
Tolmácsolja a kérést az üzemeltető felé. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Ha jól hallotta személycserék is voltak a strandon. Kérés volt, hogy lehetőség szerint 
tarnamérai lakosokat foglalkoztassanak, ez nem egészen sikerült. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Ez kérés volt az üzemeltető felé. Több érv is volt, hogy miért nem méraiakat alkalmaz. Újfent 
tolmácsolni fogja a kérést. 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
18 óra 30 perckor bezárta. 

 
 

k.m.f. 
 

 
 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 

Keresztesiné Ollári Anna Somodi Mihály 
képviselő képviselő 

 


