Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. szeptember 12. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről
Hozott döntések:
Határozat száma
63/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat
64/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat
65/2013. (IX.12.) Önkormányzati határozat
66/2013. (IX.12.) Önkormányzati határozat
67/2013. (IX.12.) Önkormányzati határozat

Rendelet száma
7/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete
8/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete

Tárgy
Az
Önkormányzat
2013.
évi
gazdálkodásának első féléves helyzetéről
szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Háziorvosi tevékenységről szóló tájékoztató
Védőnői tevékenységről szóló tájékoztató
Vízkorlátozási terv jóváhagyásáról
Település belterületi útjainak kátyúzásáról

Tárgy
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a
közterület
filmforgatási
célú
igénybevételéről

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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. szeptember 12. napján 16 órakor
Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott
képviselő- testületi üléséről
Jelen vannak:
Tímár László
Bencze László
Keresztesiné Ollári Anna
Kiss Ferenc
Molnár Andrásné
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Pető Szilvia
Sipos Renáta

jegyző
gazdálkodási előadó
jegyzőkönyvvezető

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 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.
A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja
el:
1.) napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló
2.) napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
módosítása
3.) Filmforgatási célú közterület igénybevételéről szóló helyi rendelet megalkotása
4.) A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
5.) Vízkorlátozási terv megtárgyalása
6.) Egyéb ügyek, indítványok
1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló

Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Elmondja, továbbá, hogy az
önkormányzat első féléves gazdálkodása pénzügyileg rendezett.
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy a szerkezetátalakítási tartalék pontosan mit takar.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a központi költségvetési törvény rendelkezik erről a tartalék keretről, amely
különböző minisztériumi végrehajtási rendeletek alapján évközben felosztható különböző
kormány által meghatározott jogcímek szerint. Ez a tartalék szolgál arra a célra, hogy az
önkormányzatok a működési kiadásaikhoz bizonyos mutatószámok alapján évközben többlet
támogatásra legyenek jogosultak. Elmondja, hogy az önkormányzat több jogcímen kapott
szerkezetátalakítási tartalékot. Ilyen szerkezetátalakítási támogatást állapítottak meg az
önkormányzatok adóerő képesség beszámíts mértéke alapján, a helyi önkormányzatok
gyermekétkeztetés feladatellátása működési kiadások többlet támogatása címén és a szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatások és feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadások év
közbeni többlet támogatása. Ezekkel a támogatásokkal az önkormányzatnak december 31.
napjáig el kell számolnia. Fontos, hogy a támogatások csak a helyi önkormányzatok Mötv.ben meghatározott kötelező feladatellátására fordíthatóak.
Bencze László képviselő:
A Telenor szerződés alapján átutalásra került a bérleti díj, tehát három évi az önkormányzat
bérleti díjat már nem fog kapni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Két évig.
Bencze László képviselő:
Köszöni a választ. A szerkezetátalakítási tartalék kapcsán felteszi kérdésként, hogy ha azon a
szakterületen kell elkölteni, ahova kapta az önkormányzat, de a költségvetési forrást az
önkormányzat biztosította, akkor azon a területen plusz forrás keletkezik. Ennek a plusz
pénznek az elköltéséről testületi döntést kell hozni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Igen, erről majd testületi-döntés kell.
Bencze László polgármester:
Bízik benne, hogy ez rövidesen a testület elé kerül.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy ezeket az összegeket előlegként folyósítják, megítélt támogatás akkor lesz, ha
a támogató okira megérkezik.
Bencze László képviselő:
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A véglegesen átvett pénzeszköz esetében Zaránk és Boconád Községek Önkormányzata által
utalt összeg kevesebb, mint a megállapodásban foglaltak
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A beszámoló június 30. napjával készült, utalni pedig a tárgy hót követő 5. napjáig kell. Az
utalások rendre megérkeznek. Az időarányos teljesítések megtörténtek.
Bencze László képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy a kistérségtől közvetített-e ki az önkormányzat részére
közfoglalkoztatottat.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a Kistérségi Start mintaprogram nem kötődik a kistérségi társuláshoz. A
kistérségben lévő helyi önkormányzatok vehettek részt ebben a Start mintaprogramban.
Bencze László képviselő:
Elmondja, hogy véleménye szerint a falu képen nem lehet látni a közfoglalkoztatottak
munkáját, tájékoztatást kér a közfoglalkoztatásban résztvevők számáról, a foglalkoztatás
időtartamáról és az elvégzett munkáról. Elmondja, hogy az iskola pályázat kapcsán probléma,
hogy az újonnan beépített ablakok fényáteresztő képesség kisebb, mint a régi ablakoké.
Felteszi kérdésként, hogy az üdülési hozzájárulásnak van-e adóvonzata, ha igen, ki fizeti.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az összeg bruttó összeg. A cafetéria rendszer keretében a bruttó 200.000 Ft
értékű cafetéria juttatásban a köztisztviselők egyénileg döntik el, hogy mely elemeket
választják.
Bencze László képviselő:
Működési bevételek előirányzatánál, egyes pontban Áru- és készlet értékesítés tervezve,
módosítva és a féléves teljesítésnél nulla van beírva, az időarányos eltérés viszont 359.000 Ft.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy elírás történt, a táblázat javításra kerül.
Bencze László képviselő:
Köszöni, tudomásul veszi. Előző évi pénzmaradványok működési célú pénzbevétele, mire
használta fel az önkormányzata.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Nem történt felhasználás, könyveléstechnikai probléma.
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Bencze László képviselő:
Az előző évi pénzmaradvány visszafizetési kapcsán felteszi kérdésként, hogy miből lett több
normatíva megigényelve, ezt miért kellett visszafizetni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Már az előző évi zárszámadáskor is elhangzott kérdésként, ahol szintén megválaszolásra
került, étkeztetés és szociális alapfeladat ellátáshoz kapcsolódik a visszafizetés.
Bencze László képviselő:
Június 30.-ig megtörtént az elszámolás az előző évi ÖNHIKI és a köztisztviselők,
közalkalmazottak juttatásával kapcsolatban, de elfogadásra még nem került. Ez azt jelenti,
hogy a tartalék akár ennyivel kevesebb is lehet.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások elszámolása megtörtént, úgy gondolja,
hogy ez rendben van. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban nem tud bővebb információval szolgálni.
Somodi Mihály képviselő:
Az iskola pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy az ablakok felülete picivel valóban
kisebb, de jól záródnak, ami a fűtési szezonban pozitívumot jelent.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy az ablakok mérete nem okoz zavart az oktatásban, a világítás is
korszerűsítésre került, ami a gyermekek szemének jobb lesz.
Kiss Ferenc képviselő:
Az ablakok a terv szerint készültek el? A műszaki átvevő személyét nem kellett megszavazni?
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az ablakok a műszaki tartalomnak megfelelően készültek el. Az előző
testületi ülések jegyzőkönyvét kell megnézni, hogy a műszaki ellenőr személyét a képviselőtestület megszavazta-e.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A közfoglalkoztatással kapcsolatban feltett kérdésre a következő választ adja: előző évről
átnyúló téli közfoglalkoztatás keretében február 28-ig 6 órában 4 fő, február 4-től november
30-ig 8 órában 1 fő hosszú távú foglalkoztatása, rövid távú közfoglalkoztatás 6 órában május
1-től június 30-ig 2 fő, július 1-től augusztus 31-ig 6 órában 2 fő, szeptember 1-től november
30-ig 6 órában 2 fő került kerül foglalkoztatásra. 2 fő dolgozott 6 órás foglalkoztatásban
június 16-tól augusztus 15-ig. Emellett diákmunka keretében július 1-től augusztus 31-ig 4
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diákok foglalkoztatott az önkormányzat Az idei évi téli közfoglalkoztatásról egyenlőre még
nincsenek információk.
Kiss Ferenc képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy a diákmunkában foglalkoztatottak hol dolgoztak.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a két lány az óvodában és a könyvtárban segítette az ott dolgozók munkáját, a
két fiú pedig a zöldfelületek rendbetételével foglalkozott.
Köszöni a hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat és
intézményei I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással
jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

63/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató,
beszámoló elfogadásáról

Tarnaméra Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a
helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót,
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 2./2013. (III.07) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti
rendben - tartalmazza.
Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak első féléves
alakulása
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése

Eredeti
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Módosított 2013. féléves

Teljesítés

Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

előirányzat előirányzat
168 098
177 236
168 098
177 236

teljesítés
76 179
91 570

alakulása
43,0%
51,7%

Az önkormányzat saját költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak első
féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Módosított 2012. féléves Teljesítés
Eredeti
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
168 098
177 236
76 179
43,0%
168 098
177 236
91 570
51,7%

Az önkormányzat költségvetési szervének Napsugár Óvoda költségvetése
A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított 2013. féléves Teljesítés
alakulása
előirányzat előirányzat teljesítés
23 295
23 744
9262
39,0%
23 295
23 744
9262
39,0%

Az önkormányzat költségvetési szervének Tarnamérai Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetése
A képviselő-testület Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
Módosított 2012. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
41 114
41 584
19 753
47,5%
41 114
41 584
19 753
47,5%

2. melléklet Az önkormányzat bevételei bevétel nemenként.
2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.
Tarnaméra Községi Önkormányzat
2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.
Napsugár Óvoda
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2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal
3. melléklet Az önkormányzat kiadásai kiadás nemenként.
3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként.
Tarnaméra Községi Önkormányzat
3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként.
Napsugár Óvoda
3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként.
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal
4. melléklet Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai.
4/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének felújítási és beruházási kiadásai.
Tarnaméra Községi Önkormányzat.
5.melléklet Az önkormányzat szakfeladatonkénti teljesítése.
5/1 melléklet Az önkormányzat szakfeladatonkénti teljesítése
5/2. melléklet A Napsugár Óvoda szakfeladatonkénti teljesítése
5/3. melléklet A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatonkénti teljesítése
Felelősök: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Felteszi kérdésként, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólni valója. Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
módosításával, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet hozta:
7/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. napirendi pont: Filmforgatási célú közterület igénybevételéről szóló helyi rendelet
megalkotása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. Felteszi kérdésként, hogy vane valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólni valója. Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a filmforgatási célú közterület igénybevételéről szóló helyi
rendelet elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
rendeletet hozta:

8/2013 (IX.12.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú igénybevételéről

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy dr. Bessenyei Ákos doktor úr jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi
ülésen kéri, hogy beszámolóját a testület fogadja el, az esetleges kérdésekre pedig a következő
ülésen válaszolni fog.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy a doktor úr beszámolóját a képviselők késve kapták meg. Több kérdése lett
volna a doktor úr felé, melyeket a következő ülésen fog feltenni. Örül, hogy a rendelő jól
felszerelt. Felteszi kérdésként, hogy az újraélesztő készüléket elérhetővé lehet-e tenni a
lakosság számára? Ez a készülék alkalmas arra, hogy egy laikus is használhassa?
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a pályázat feltételeit kell megnézni, hogy az újraélesztő készülék hogyan
használható. Elmondja, hogy nem tudja, ezeket a készülékeket ki tudja használni.
Kiss Ferenc képviselő:
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Lehetne tanfolyamon oktatni ennek a készüléknek a használatát.
Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy a következő ülésen beszéljék meg a doktor úrral.

Bencze László képviselő:
Köszöni a beszámolót, kérdéseit, észrevételeit, akkor fogja feltenni, ha a doktor úr is jelen
lesz.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a háziorvosi beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással
jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
64/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi
tevékenységről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza:
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosi tevékenységről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

/Kudla Edina védőnő 17:05-kor érkezik a testületi ülésre/
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a védőnői beszámoló előzetesen kiküldésre került. Felteszi kérdésként, hogy
Kudla Edina kíván-e kiegészítéssel élni a beszámolóval kapcsolatban.
Kudla Edina védőnő:
Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a munkaidejét 6-ról 8 órára emelte. Elmondja,
hogy szeptember 19. napján a Vöröskereszttel együtt anyatejes napot szervez. Elmondja, hogy
megkeresés érkezett felé, hogy 2014 évben a Védőnők Napját Tarnamérán rendezhessék.
Beszámolójában írta, hogy szüksége lenne egy nyomtatója, vásárlásra lehetőség lenne a
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továbbképzésre szánt keret átcsoportosításával. Elmondja, hogy részt vesz a védőnői méhnyak
szűrő programban. Bízik benne, hogy más forrásokból összefognak jönni a pontjai.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a hivatal módot fog találni arra, hogy a szükséges eszköz beszerzésre
kerüljön.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Amennyiben a képviselő-testület átcsoportosítás kíván végezni szakfeladaton belül, akkor azt
úgy célszerű végezni, hogy egy gazdaságos nyomtató kerüljön beszerzésre. Elmondja, hogy
egy gazdaságosan működő nyomtató, fénymásoló használtan is több, mint százezer forint.
Elmondja továbbá, hogy mindazok a előirányzatok, amelyeket költségvetési igényként a
védőnő megjelölt, maradéktalanul betervezésre került és a képviselő-testület el is fogadta.
Bencze László képviselő:
Elmondja, hogy egy tartalmas beszámolót készült. Miért nem volt 2009 óta tisztasági festés?
Miért nem lett kifestve a Start munkaprogramban? A beszámolóban leírt kéréseket teljesíteni
kellet volna. A szakmai rész is nagyon részletes. A fénymásolóval kapcsolatban kéri a
képviselő-testületet, hogy nem méltányolja, hiszen 2015-ig 150 kreditpontot kell összeszednie
a védőnőnek, a továbbképzésre szánt pénz legyen arra. A fénymásolót pedig más forrásból
biztosítsa a testület. Köszöni a védőnő eddigi munkáját.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A védőnői beszámolóban megjelölt tárgyi és dologi kiadások tekintetében elmondja, hogy
amit a védőnő kérésként előterjesztett az maradéktalanul a képviselő-testület jóváhagyta. A
festésnek semmi akadálya nem lett volna, azonban ilyen kérés a hivatal felé nem érkezett. A
költségvetés készítésekor nyomtató igény nem került megjelölésre. Nem tudja, hogy a
szúnyogháló miért nem lett beszerezve, mert az előirányzat rendelkezésre áll.
Kudla Edina védőnő:
Véleménye szerint a szükséges pontokat meg tudja szerezni.
Kiss Ferenc képviselő:
Éves szinten kellene a tisztasági festés elvégezni. Köszöni a védőnő munkáját.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Köszöni az iskolába és a faluban végzett munkát. A fénymásoló problémájára igyekszenek
megoldást találni.
Tímár László polgármester:
Megköszöni a beszámolót. Szavazásra teszi fel, aki egyetért a védőnő beszámoló
elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.
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(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
65/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta
tevékenységről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza:

a

védőnői

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a védőnői tevékenységről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
/Kudla Edina védőnő 17:22-kor távozik a testületi ülésről/
5. napirendi pont: Vízkorlátozási terv megtárgyalása
Tímár László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek az intézkedési terv elfogadását. Felteszi kérdésként, hogy
van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólni valója. Hozzászólás, észrevétel nem
érkezett. Szavazásra teszi fel, aki egyetért a vízkorlátozási terv elfogadásával, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

66/2013. (IX. 12.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vízkorlátozási tervre vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta.
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Boconád és térségéhez tartozó
ivóvízellátó rendszerre vonatkozó Egységes vízkorlátozási tervet a határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízkorlátozási terv aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az elmúlt héten a kátyúzási munkát műszaki átadása megtörtént, a
munkálatok rendben lezajlottak. A műszaki bejáráson felmerült hiányosságok pótlásra
kerülnek. A műszaki ellenőrrel történt megbeszélés alapján a temetőnél végzett eddigi
munkálatokat folytatni kellene. Az önkormányzat ezen munkálatok elvégzésre árajánlatot kért
be.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy részt vett az átvételen. Véleménye szerint a kivitelezőnek előzetesen fel
kellett volna hívnia figyelmet, hogy a temető előtti probléma lesz. Minden útpadka
magasabban van, mint az út. Volt olyan kátyú, ami nem került beaszfaltozásra, ezt
garanciában el fogják végezni. Véleménye szerint a Kossuth utcát is meg kell csinálni. Az
Üdülő sor sem lett végig megcsinálva.
Tímár László polgármester:
A Kossuth utcánál azt mondták a szakemberek, mivel nincs alapja, az aszfalt hamar
tönkremegy rajta.
Kiss Ferenc képviselő:
Akkor az elejét sem kellett volna megcsinálni.
Tímár László polgármester:
Az Üdülő sor esetében első körben a legkritikusabb szakasz kátyúzását kérte a testület. Az
Üdülő sor teljes hosszára árajánlatot kért az önkormányzat. A Kossuth útra is kérjen
árajánlatot az önkormányzat? Az önkormányzat pénzügyi kerete biztosítja ezen munkálatok
elvégzését. Javasolja, hogy az önkormányzat írjon ki ilyen munkálatok elvégzésére
pályázatot.
Bencze László képviselő:
A kátyúzási munkálatokat megfelelő minőségben végezték el. Véleménye szerint is meg kell
csinálni az Üdülő sor további szakaszát is, ez a legkritikusabb rész. A Petőfi utcában is
kimaradt kátyú. A strand bejáratát is meg kell csináltatni. A Kossuth utcánál alternatíva lehet,
ha lefújják bitumennel és apró kaviccsal megszórják.
Tímár László polgármester:
Igen, a strandot meg kellene csináltatni.
Kiss Ferenc képviselő:
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Véleménye szerint nem lett kellő képen felmérve a falu úthálózata. Nem az a cég végezte a
kátyúzási munkálatokat, aki megnyerte a pályázatot.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Kéri az orvosi rendelő előtti szakasz helyrehozatalát.
Tímár László polgármester:
A műszaki ellenőr elmondása alapján több anyagot dolgoztak be, mint az ajánlatban szerepelt.
Véleménye szerint jó munkát végeztek.
Kiss Ferenc képviselő:
Ha az önkormányzat az alvállalkozóval köt szerződést, lehet, hogy kevesebb összegbe került
volna. Elmondja, hogy a Petőfi utcát az Árpád utcával összekötő járda balesetveszélyes. A fák
gyökerei a járdalapokat felnyomták.
Molnár Andrásné képviselő:
A lakosság is örült az útfelújításnak, gyorsan, pontosan dolgoztak. A Kossuth utcára
megoldást kell keresni. A templomnál lévő telefon akna tetejét rendbe kell tenni.
Bencze László képviselő:
A járdát rendbe kell tenni, ezt a közmunkások is meg tudják tenni. A Rákóczi utcában is
vannak kátyúk. A műszaki ellenőr véleményét kérjük ki, mielőtt az árajánlatokat bekérjük.
Önkormányzati kötelezettség a belterületi utak forgalomtechnikai tervének elkészítése,
kérjünk erre is árajánlatot.
Tímár László polgármester:
Nem elég csak a táblákat kirakni, a rendőrségnek is fel kell lépni a szabályok betartatására.
Bencze László képviselő:
Meg kell kérni a körzeti megbízottat, hogy végezze el a munkáját. Kedvezményesen bérli az
önkormányzati lakást.
Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület az utcákat a műszaki ellenőrrel közösen újra járja be. A
forgalomtechnikai terv elkészítésére árajánlatot fog kérni.
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a javaslatot, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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67/2013. (IX. 12.) 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 akként határozott, hogy a
belterületi utak augusztusban elvégzett javításán túl, további útjavításokat, kátyúzásokat kíván
elvégeztetni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel együttműködve a
korábbi útjavításokból kimaradt szakaszok, valamint a képviselők által további javításra
megjelölt helyek műszaki felmérése történjen meg, és egy rendkívüli testületi ülés keretében
kerüljön a képviselő-testület elé előterjesztésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy jövő héten Erdélybe utazás, indulás előreláthatólag pénteken 11 kor.
Molnár Andrásné képviselő:
Kéri, hogy a hivatal előtti parkolóhoz a tábla alá legyen kirakva, hogy csak hivatali ügyek
intézésekor használható.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy kint van.
Molnár Andrásné képviselő:
Elmondja, hogy ebben az esetben kéri a hivatal és a rendőrség segítségét a parkolási
szabályok betartatására, mert az óvoda előtt az út szélén állnak a buszok, pótkocsit teherautók.
Minden óvodai szülőértekezleten elmondja a szülőknek, hogy a parkolókat használják.
Tímár László polgármester:
Tavaly a körzeti megbízott már igazoltatott ez ügyben. Meg lehet kérni újra.
Molnár Andrásné képviselő:
A piaci asztalokat nem lehet helyrehozatni?
Kiss Ferenc képviselő:
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A piaci árusításért szed az önkormányzat helypénzt?
Tímár László polgármester:
Igen.
Kiss Ferenc képviselő:
Akkor annak a díját lehet erre fordítani.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a település részt vesz a Szeretlek, Magyarország
pályázaton. A pályázat keretében 250.000 forint támogatásra pályázhatott az önkormányzat. A
pályázat során vállalni kellet azt, hogy szeptember 29. vasárnap este fél 10 máglyát gyújtunk.
Ehhez kapcsolódóan kellet kulturális programokat szervezni a hétvégére. A programot a
kastélykertben, illetve rossz idő esetén az általános iskola tornatermében valósítaná meg az
önkormányzat. Szeptember 28. napján a Blaha Színkör adja elő Molnár Ferenc: Az ibolya
című darabját. A belépés ingyenes. A Színkör csak a településre jutásban kér segítséget, a
darabot ingyen mutatják be. Vasárnap a máglyagyújtás előtt a nyugdíjas klub, egy
citerazenekar és Nagypál Ági lép fel. A máglya egy tűzzsonglőr show keretében kerül
meggyújtásra. Kéri a képviselő-testület támogatását. Várja a további ötleteket, javaslatokat.
Kiss Ferenc képviselő:
Örül ennek a lehetőségnek.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a strand üzemeltetőjének lehetősége van a LEADER keretein belül pályázatot
benyújtani, ehhez a későbbiekben tulajdonosi hozzájárulásra lesz szükség az
önkormányzattól.
Kiss Ferenc képviselő:
Felajánlja segítségét a Petőfi utca Árpád utca közti járdaszakasz rendbetételére.
Bencze László képviselő:
Elmondja, hogy a munkatervben szerepel a Bursa Hungaricához való csatlakozás. Mikor fogja
ezt a képviselő-testület tárgyalni? Az egészségügyi beszámolók közül hiányzik a fogorvos
beszámolója. Kéri, hogy a falunapról az elszámolás kerüljön a testület elé.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Az önkormányzat részt kíván venni a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban, azonban a
központi kiírás még nem történ meg. A fogorvosi beszámoló a tavalyi évben olyan részletes
volt, hogy az önkormányzat az idei évben nem kért beszámolót. Amennyiben a képviselőtestület ezt kéri, a következő képviselő-testületi ülésre a doktor urat felkéri az önkormányzat a
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beszámoló megtételére. A falunap lekönyvelése megtörtént, 1.392.963 forint összegben került
a falunap megrendezésre. A tételes kimutatás megtekinthető.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy csatlakozott a Te Szedd! hulladékgyűjtő akcióhoz.
Tímár László polgármester:
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést
18 óra 15 perckor bezárta.

k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Keresztesiné Ollári Anna
képviselő

Somodi Mihály
képviselő
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