Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. október 1. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
Hozott döntések:
Határozat száma
68/2013. (X.1.) Önkormányzati határozat
69/2013. (X.1.) Önkormányzati határozat

Rendelet száma
-

Tárgy
Tarnaméra belterületi utak felújítása
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati
rendszerhez történő csatlakozásról

Tárgy
-

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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. október 1. napján 15 órakor
Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott
rendkívüli képviselő- testületi üléséről
Jelen vannak:
Tímár László
Bencze László
Dr. Bessenyei Ákos
Keresztesiné Ollári Anna
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. Kéri, hogy Bessenyei Ferenc képviselőről
egyperces néma felállással emlékezzenek meg a megjelentek.
Elmondja, hogy Kiss Ferenc képviselő igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár
Andrásné és Dr. Bessenyei Ákos 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: Helyi utak felújítása
1. napirendi pont: Helyi utak felújítása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően az
önkormányzat árajánlatot kért a település útjainak kátyúzási munkálatainak folytatására. A
munkálatok kiterjednek az Üdülő sor folytatására, a temető előtti szakaszra, a strand bejárat
aszfaltozására. Elmondja, hogy a pénzügyi keret a költségvetésben rendelkezésre áll.
Javasolja a munkálatok elvégzését. Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele, hozzászólni valója. Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. Szavazásra teszi fel, aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a helyi utak felújítására árajánlatot kérjen be, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)

Oldal 2 / 4

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
68/2013. (X.01.) 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
Egyebek:Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az idő rövidsége miatt került most a testület elé az előterjesztés.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A képviselő-testület eddig minden évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Október 11.
napjáig arról kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évi pályázathoz kíván-e
csatlakozni. A javaslat elfogadása esetén a jövő évi költségvetési tervezése során ezen összeg
betervezésével számolni kell. Október 11. napjáig kell a rendszerben feltölteni a csatlakozási
szándékot, ezt követően kerül a pályázat kiírásra, majd november 25. napjáig kell elbírálni a
pályázatot. Pénzügyi akadálya a részvételnek nincs. A helyi rendelet alapján 6 pályázat
támogatható.
Tímár László polgármester:
Javasolja az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást. Szavazásra teszi fel, Tarnaméra
Község önkormányzata 2014 évben is csatlakozzon a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati
rendszerhez, az kézfelnyújtással jelezze
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúan az
alábbi határozatot hozta.
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69/2013.(X.01.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Tarnaméra Község Önkormányzata 2014. évre is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a csatlakozási szerződésben foglaltak szerint
gondoskodik a pályázat kiírásáról, valamint elvbírálásáról.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csatlakozási nyilatkozat
kitöltéséről, és a támogatáskezelőhöz történő benyújtásáról, valamint a pályázat kiírásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést
15 óra 17 perckor bezárta.

k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Andrásné
képviselő

Dr. Bessenyei Ákos
képviselő
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