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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. október 17. napján 15 órakor 
Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott 
rendkívüli képviselő- testületi üléséről 
 
Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 
Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 
Molnár Andrásné   képviselő 
Somodi Mihály   képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   körjegyző 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Bencze László, Dr. Bessenyei 
Ákos, Kiss Ferenc képviselők igazoltan maradnak távol a képviselő-testületi ülésről. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár 
Andrásné 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: Helyi utak felújítása 
 
1. napirendi pont: Helyi utak felújítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előző testületi-ülésen történt megbeszéltek alapján a belterületi utak 
kátyúzására 3 árajánlatot kért be az önkormányzat. A beérkezett ajánlatok a képviselők által 
most kerülnek felbontásra. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Big Forszi Trade Kft., Mezőtárkány ajánlata 3.985.380,- + ÁFA, azaz 5.061.433 Ft 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Master Ride Kft., Besenyőtelek ajánlata 3.743.950,- + ÁFA, azaz 4.754.817 Ft 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Andezit Plusz Kft., Gyöngyös ajánlata 3.488.768,- + ÁFA, azaz 4.430.735 Ft 
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Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy mindhárom vállalkozásnak ugyanazt az árajánlatkérő levelet küldte ki a 
hivatal. Elmondja továbbá, hogy az árajánlat kérésben benne van az Üdülő út végén lévő 
forduló.  
A beérkezett ajánlatok alapján az Andezit Plusz Kft.-t javasolja a kivitelezői munkákra. 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Andezit Plusz Kft.-t bízza 
meg a kivitelezési munkákkal, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

70/2013.(X.17.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi utak kátyúzására, 
javítására, felújítására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a beérkezett ajánlatok alapján 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a saját forrásból megvalósításra 
kerülő, községi utak kátyúzási munkáira kiírt nem közbeszerzés köteles ajánlattételi felhívás 
alapján az ajánlatot tevők közül az eljárás nyertesének az ANDEZIT PLUSZ KFT-t választja.  
 
2.   A képviselő-testület az ANDEZIT PLUSZ KFT által benyújtott útfelújításra megjelölt 
bruttó 4.430.735,.- Ft, azaz bruttó Négymillió-négyszázharmincezer-hétszázharmincöt forint 
ajánlatot elfogadja.  
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel ezen 
határozatban foglaltak szerint a szerződést megkösse.  
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy a műszaki ellenőri munkákkal Háger Lászlót bízza meg az önkormányzat. 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előzőekben elvégzett műszaki ellenőri munkákért 
Háger László 70.000,- Ft. megbízási díjat kapott. Aki a javaslatot elfogadja, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
 

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

71/2013.(X.17.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községi utak kátyúzási 
munkáinak elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó képviselői javaslat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi utak kátyúzása, 
javítása, felújítása munkák elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására Háger László 
urat kéri fel. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr megbízására 
vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a soron következő testületi ülés október 31. napján lesz. A munkaterv alapján 
ezen a napon számolnak be a helyi szervezetek előző évi működésükről. Az ünnepre való 
tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület a novemberi testületi ülésén hallgassa meg a 
beszámolókat.  
A testület tagjai egyetértenek a javaslattal. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
15 óra 20 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 
képviselő képviselő 

 


