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Tarnamérán című projekt kétéves garanciális 
felülvizsgálata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendelet száma Tárgy 
- - 
 
 
 
 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. október 31. napján 16 órakor 
Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott 
képviselő- testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 
Bencze László    képviselő 
Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 
Kiss Ferenc    képviselő 
Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 
Molnár Andrásné   képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 
Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Somodi Mihály képviselő 
igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bencze László és Kiss Ferenc 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 költségvetés 
végrehajtásának ¾ éves beszámolója 

2.) napirendi pont: 2014. évi költségvetési koncepció 
3.) napirendi pont: Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés időpontjának 

meghatározása 
4.) napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 
1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetés végrehajtásának 
¾ éves beszámolója 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Megkérdezi Vargáné Tóth 
Márta jegyzőasszonyt, hogy akar-e kiegészítést tenni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 
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Tímár László polgármester: 
 
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Köszöni az alapos munkát.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Köszöni a hozzászólás lehetőségét. Kéri a szerkezetátalakítási támogatás hatékony 
felhasználására előterjesztés készítését. A működési támogatás fordítható a közvilágításra is, 
hiszen az alul lett tervezve. Az előző ülésen is észrevételezte, hogy Zaránk és Boconád, mint a 
Közös Önkormányzati hivatal tagjai a dolgozók bérének és járulékainak megtérítésénél 
lemaradás látható. A gépjármű adó esetében időarányos a teljesítés? A kommunális adó 
esetében 10% elmaradás van, véleménye szerint ez már nem fog teljesen megtérülni. A helyi 
iparűzési adó esetében óvatosabb költségvetési tervezésre hívja fel a figyelmet.  
Felteszi kérdésként, hogy a községi könyvtár eszközfejlesztési beruházása teljesült-e már? 
Az előterjesztés jónak tartja. Köszöni mindenkinek a munkáját. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a beszámoló a szeptember 30-ai állapotnak megfelelően készült. A közös 
önkormányzati hivatal tagtelepüléseinek a tárgyhót követő 5. napjáig kell utalni. Az 
időarányos teljesítések megtörténtek. Az önkormányzatok között nagyon jó az 
együttműködés. 
Az adó esetében a második féléves befizetési határidő szeptember 15. napja volt, az esetleges 
késedelmes befizetés ebben a beszámolóban már nem lehet benne. A novemberi testületi ülés 
egyik napirendi pontja egy részletes adóbeszámoló. Az iparűzési adó kapcsán nem rossz 
adóigazgatás, vagy rossz adófizetési morál az oka az alulteljesítésnek, hanem a vállalkozások 
rossz gazdasági teljesítőképessége, illetve a gazdasági környezetből adódó vállalkozás 
megszűnése, vagy székhelyáthelyezés. Ezt fontos figyelembe venni a 2014. évi költségvetés 
tervezése során. Gépjárműadó kapcsán megjegyzi, hogy a megszűnt vállalkozások, illetve a 
székhelyáthelyezések miatt a jövő éviben csökkenés várható. A gépjármű adóból 60% illeti 
meg a központi költségvetést és 40% a helyi önkormányzatokat. Kommunális adóban jó az 
adófizetési morál. 
A könyvtárpályázat elszámolásra megtörtént, az eszközök megérkeztek, a könyvtár 
berendezése folyamatban van. A megyei könyvtár segítségével a könyvek rendszerezése 
hamarosan megtörténik és a könyvtár újra kinyithat.  
 
Tímár László polgármester: 
 
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan elmondja, hogy a hat hónapból négy hónapban 
kompetencia növelő oktatásban fognak részesülni a dolgozók.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás tartozása rendeződött? 
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Tímár László polgármester: 
 
A Társulás még mindig tartozik. Heves város adóság rendezési eljárásában a Társulás igényelt 
ingatlanokat, amíg azok nem kerülnek eladásra, addig fenn áll a társulás követelése. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Nagyságrendileg mekkora összegről van szó? 
 
Tímár László polgármester: 
 
1,8-1,9 millióról. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
A helyi vállalkozásokkal kapcsolatosan emlékezteti a tisztelt képviselő-testületet a helyi 
vállalkozók beadványáról, melyben az önkormányzat segítségét, támogatását kérték a nem 
tarnamérai vállalkozásokkal szemben.  
Az előterjesztésben végzett munkát köszöni. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a 3/4 éves beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
 

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

72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat 
 

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 háromnegyedéves helyzetéről szóló 
tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves 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 háromnegyedéves 
alakulása  

 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi 
költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
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Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. 
háromnegyedéves 

teljesítés 

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 168 098 179862 118798 66,0% 

Bevételek főösszege 168 098 179862 141893 78,89% 

Az önkormányzat saját költségvetése  

 A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak  
háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 168 098 179 862 118798 66,0% 

Bevételek főösszege 168 098 179 862 141893 78,89% 

Az önkormányzat költségvetési szervének Napsugár Óvoda költségvetése 

 A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2013. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 23 295 23 987 15 588 64,99% 

Bevételek főösszege 23 295 23 987 15 588 64,99% 

Az önkormányzat költségvetési szervének Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetése  

A képviselő-testület Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 
előirányzatainak három negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  
Módosított 
előirányzat  

2012. féléves 
teljesítés  

Teljesítés 
alakulása  

Kiadások főösszege 41 114 41 807 29 960 71.66% 

Bevételek főösszege 41 114 41 807 29 960 71.66% 

 

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: 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Felteszi kérdésként, hogy van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy a testületi ülés előtt kiosztotta a képviselőknek a beadványát. A beadvány 
befolyásolhatja a következő évi költségvetést. Kéri a képviselő-testületet a beadvány 
áttanulmányozására és elfogadására.  
 
Bencze László képviselő: 
 
A kötelezettséget megállapító testületi döntéseknél szerepel az Arany János Tehetséggondozó 
Programhoz nyújtott támogatás. A programban való részvételről nem érkezett testületi 
előterjesztés.  
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Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az idei szinten van. A dolgozók létszáma 
továbbra is 9 fő, más számítások alapján közel 10 fő. Ez több köztisztviselő foglalkoztatását is 
engedné. Tájékoztatást kér a létszámigény felméréséről.  
Az óvodai ellátás támogatása az idei szinten marad. Kéri az óvodai létszám pontos 
meghatározását.  
A közalkalmazottak, köztisztviselők egy részének bérezésénél jelentős emelés történt, a 
kimaradt dolgozók bérezésének kompenzálásáról lehetne gondolkodni.  
A konyha épület felújítását csak pályázati támogatás esetén javasolja. A faluközpont pályázat 
keretén során is felújításra kerülhetett volna. Probléma lehet, hogy a tulajdoni lapon csak 
óvoda szerepel.  
Önként vállalt feladatok esetén, az elmúlt években nem volt lehetőség a civil szervezetek 
nagyobb támogatására. Bízik benne, hogy a következő évben nagyobb támogatást tud az 
önkormányzat biztosítani. 
Elmondja, hogy a helyi adók és a bérleti díjak tekintetében nem fog nagyobb emelést 
megszavazni.  
Megköszöni az előterjesztők munkáját. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal felülvizsgált létszáma 9,78 fő. Május hónapban plusz forrást 
jelentett az önkormányzatoknak a közös hivatal működtetése. Ez a pénz ott marad a települési 
önkormányzatoknál, a közös hivatal költségvetése nem került ezzel az összeggel 
megemelésre. A szerkezetátalakítási tartalék a) pontjában szereplő összeg fordítható a közös 
önkormányzati hivatal költségvetésének növelésére.  
Az óvodai létszám tájékoztató adat. 2012. évben az óvodai átlagos létszám 55 fő volt.  
A tulajdoni lappal kapcsolatban elmondja, hogy korábban is csak, mint iskola szerepelt az 
épületegyüttes, így került a valós funkció átvezetésre. Véleménye szerint egy esetleges 
pályázatnál ez nem jelent majd problémát.  
 
Benze László képviselő: 
 
Akkor a működéshez kapott plusz forrást tehetné az önkormányzat a közös hivatal 
működéséhez is, viszont a közvilágítás alultervezett. Logikus, hogy olyan helyre kerüljön a 
plusz, melynél hiány van. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ez két különböző pont. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Igen, de tehetné az önkormányzat máshova is. A gáz energiaszolgáltatás díjához szintén hozzá 
kell tenni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A közös hivatal nem kérte a plusz forrást. A közös hivatal költségvetése rendben van. A 
másik összeget olyan közüzemi alapfeladat ellátás működtetésére célszerű fordítani, melynél 
túlteljesítés mutatkozik a költségvetéshez képest. Az óvoda esetében probléma volt a gázóra 
átíratással, így adódik az eltérés. Most már a folyamatos mérés és számlázás biztosított. 
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Bencze László képviselő: 
 
A hivatalnál van a nettó 2,755 millió forint. Hol fogyott el? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző 
 
Ez nem a hivatal épületében felhasznált gáz. Ez az általános iskola december 31-ei 
elszámolása, tekintettel arra, hogy közoktatási szakfeladatot már nem lehetett felvenni és azon 
elszámolni. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 
A középületek felújítását, ravatalozó építését támogatja. A buszmegállókat esetleg a 
közfoglalkoztatottak felújíthatnák. Javasolja a civil szervezetek támogatásának megemelését. 
Kéri, hogy az önként vállalt feladatok esetében a hangosításon gondolkodjon el a képviselő-
testület. A mindennapi információ átadásnál fontos lenne.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programnál elírás történt, az önkormányzat 
elvi támogatás nyújt, pénzbelit nem. Kifutó rendszerben még a 2014-es költségvetést is fogja 
terhelni támogatás. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Tavaly egyszeri beiskolázási segélyt szavazott meg az önkormányzat. Javasolja ennek 
megfontolását.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásával, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
 

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

 
73/2013.(X.31.) önkormányzati határozat 

 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára 
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A képviselő - testület a 2014. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26.§ (1) 
bekezdése alapján benyújtott – jelen határozat mellékletét képező 2014. évi költségvetési 
koncepciót. 
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2. A képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvény 23.§ (1) - (4) bekezdésének előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti határidőt 
figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet - tervezetét. 
 
3. A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési 
rendelet- tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő - testületnek elfogadásra. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: értelem szerint 
 
3. napirendi pont: Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés időpontjának 
meghatározása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartson. 
Időpontként 2013. december 9. napján 17 órát javasolja. Helyszín az általános iskola 
tornaterme. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontjával, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

74/2013.(X.31.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlésre vonatkozó polgármesteri indítványról az alábbi határozatot hozta. 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 49-50. §-ban 
foglaltak alapján 2013. december 9. napján hétfőn 17. órai kezdettel közmeghallgatással 
egybekötött falugyűlést tart a tarnamérai általános iskolában (Tarnaméra, Dobó u. 1/b.). 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hivatal útján gondoskodjék a lakosság 
értesítéséről. 
 
Felelős:  polgármester 
 
Határidő: értelem szerint 
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4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
� Szelektív hulladékgyűjt ő sziget (Gyöngyösi utca) 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a konténereket felszaggatták, feltörték. Nem megfelelő hulladékokat 
hordanak oda. Lassan patkányfészek lesz. Javasolja, hogy amíg más megoldást nem talál a 
képviselő-testület a szigetet számolják fel. A polgárőrök pályázatában oda is van tervezve 
kamera, nem tudja mennyire lenne visszatartó ereje. Várja a képviselők javaslatát.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Nem javasolja a sziget felszámolását. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
A szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésével nem ért egyet. Látja az áldatlan 
állapotokat. Véleménye szerint egy kamera elhelyezése megoldás lehet. Javasolja a sziget 
körbekerítését, hogy az állatok ne férjenek hozzá. Véleménye szerint, ha a sziget megszűnik, 
illegális helyre fogják a hulladékot letenni. Úgy érzi, hogy egy lassú változás látható az 
emberek hozzáállásában, sokkal tudatosabbak a hulladék gyűjtéssel, lerakással kapcsolatban.   
 
Tímár László polgármester: 
 
A polgárőrök pályázata folyamatban van, reméli, hogy nyertes lesz a pályázat. Lehetőség van 
felszerelni egy éjjel látó kamerát. Ez jó minőségben tudná rögzíteni a mozgást.  
Felteszi kérdésként jegyző asszony felé, hogy mi történik akkor, ha ez a kamera beazonosít 
egy autót, vagy egy személyt. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Kérdés, hogy ki kezelheti ezeket az adatokat, kik férhetnek hozzá és abból ki szűrhet le olyan 
következtetéseket, amely kapcsán az ügy teljes bizonyítóerővel bír. Ez sokkal problémásabb 
és összetettebb kérdés. A kamera megléte tud inkább visszatartó erővel bírni. ÉMÁSZ 
oszlopok esetén tervezési díjjal, bérleti díjjal kell kalkulálni.  
 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Lehet, hogy az is elég lenne, ha kiírná az önkormányzat, hogy „Kamerával megfigyelt 
terület!” Véleménye szerint nem csak a szomszéd településekről hozzák ide a hulladékot, a 
helyiek között is vannak akik nem megfelelően használják a hulladékgyűjtő szigeteket.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Véleménye szerint nem szabad megszüntetni a szigetet. Elég sötétben van a terület, egy 
kamera sokat segíthetne. Az önkormányzat nem tehet feljelentést, ha rögzít valamit a kamera? 
Elmondja, hogy volt már tanúja annak, hogy a szigetet nem a rendeltetésének megfelelően 
használták, akkor szólt a polgárőröknek, de semmi nem történt.  
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dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Abban az esetben, ha valamilyen képi dokumentáció készül a cselekményről milyen 
lehetőségei vannak az önkormányzatnak? Véleménye szerint a prevenciós értéke nagyobb a 
kamera kihelyezésének. A bekerítés nem csak az időjárás hatásától és az állatoktól óvná meg, 
hanem megnehezíteni az illegális lerakást is.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Milyen gyakran ürítik a konténereket? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Két hetente kellene. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Szerinte ez nem állja meg a helyét. Véleménye szerint gyakrabban kellene a konténereket 
üríteni, úgy látja, hogy az emberek nagy része rendeltetésszerűen használja a szigetet. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A nagyobb probléma az, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetet egyéb hulladékgyűjtő 
helyként kezelik. Úgy gondolja, hogy a kamerából nyert felvétel felhasználása nem egyszerű.  
 
Bencze László képviselő: 
 
A megszüntetést nem tartja helyesnek, ha ott marad egy betonplacc, akkor oda fogják lerakni 
a hulladékot. A közmunkások között biztos lesz olyan, aki ezeket a szigeteket rendbe tudja 
tartani. Felhívja a figyelmet a buszmegállók környékére és a településen elhelyezett hulladék 
gyűjtő edényekre állapotára. Ezek az edények nagyon ritkán vannak ürítve.  
Javasolja, hogy a szolgáltató szükség szerint, de legalább hetente ürítse ki a szelektív 
konténereket. Véleménye szerint probléma van a szolgáltatóval. Elmondja, hogy a házaknál 
gyűjtött PET palackokat sem vitték el azon a napon amikor kellett volna.  
A közmunkások a környezetet tartsák rendben. A papír hulladékot össze lehet gyűjteni, hogy 
az iskolások elvigyék, a PET palackot szintén lehet háznál gyűjteni. Elég lehet, ha csak üveg 
gyűjtő konténer van ki, a többi esetben a háztól is elvihető az összegyűjtött hulladék.  
Az önkormányzat ne szüntesse meg a szigetet, hanem a közmunkások munkájával és 
hatékony fellépéssel oldja meg a gyakoribb ürítést, és a környezet tisztántartását.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Sok olyan vandalizmus történik a településen, ahol jól beazonosíthatóak az elkövetők. 
Fokozottabban kell figyelni éjszakánként a polgárőröknek, illetve a rendőrségnek. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kéri, hogy a háztól elszállított PET palackok esetében a vállalkozó a dűlőknél is vigye el a 
kirakott zsákokat.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a kommunális hulladékot elszállító személy minden pénteken bejön a 
hivatalba és megkérdezi, hogy van-e valamilyen probléma. Ő szokta szívességből elvinni a 
kirakott zsákokat. A szelektív gyűjtés nem ehhez a csoporthoz tartozik. Az önkormányzat 
többször jelezte a vállalkozó felé, hogy vigye el a szelektíven gyűjtött hulladékot.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Kihez tartozik a szelektív hulladékgyűjtés? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Ugyanúgy az Városgondozás Eger Kft.-hez, csak egy másik csoport viszi el a szelektív 
hulladékot.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Ha sokszor nem viszik el az összegyűjtött PET palackokat, akkor előbb-utóbb a lakosok nem 
fogják külön gyűjteni.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a polgárőrök és a készenléti rendőrök rendszeresen járőröznek a településen. 
Sokkal fokozottabb a jelenlét.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Mindenhol nem állhat polgárőr, vagy rendőr, viszont bizonyos helyekre korlátozódnak ezek 
az események.  
 
Tímár László polgármester: 
 
A polgárőrökkel kapcsolatban sokat változott az emberek véleménye. A készenléti 
rendőrökkel kapcsolatban elmondja, hogy arra már nincs kapacitás, hogy a földutakra is 
bemenjenek, az utcákat viszont rendszeresen járják.  
Összefoglalja a szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatosan elhangzottakat. Az 
önkormányzat a közmunkások bevonásával rendbe teszi a szigetet és környékét, illetve 
felveszi a kapcsolatot a vállalkozóval a gyakoribb szállítás érdekében. A későbbiek folyamán, 
ha indokolt, éjjel látó kamera kerül felszerelésre.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Addig is felhívó jelleggel ki lehetne tenni egy imitáló kamerát és a figyelmeztető táblákat.  
 
� Tarnaméra, Dobó u. 1.sz. alatti, Tarnaméra 518/2. hrsz-ú Táborhely 
megnevezésű ingatlanon foglalkoztató építéséhez tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
kérése 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. A Miraqua Kft. a tábor területén 
szeretne foglalkoztatót építeni. Az építési engedélyezési eljáráshoz kéri a testület tulajdonosi 
hozzájárulását. Ez még nem jelent pályázati elkötelezettséget.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a LEADER keretében lesz lehetősége a Kft.-nek pályázni. 20-25 millió forint 
lehet a támogatás, a többi önerő. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a tulajdonjog kit fog illetni?  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy közös tulajdon fog képződni, amikor a bérleti szerződés megszűnik 
egymással szemben elszámolásnak lesz helye.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint a foglalkoztató szükséges. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Támogatja az előterjesztést. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Hova tervezik a megépítését? 
 
Tímár László polgármester: 
 
A mostani ping-pongozó helyére. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Véleménye szerint ha az önkormányzat lenne az üzemeltető nem lenne probléma a szerződés 
megszűnés után. A hozzájárulást meg kell adni, hiszen a szerződés szerint nem is lehet 
megtagadni, de majd lesz egy elszámolás valamikor.  
 
dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Az önkormányzat valóban üzemeltethetné a strandot, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
bérbe adja. Amennyiben ez tisztességes módon van kezelve, előny lehet mind két fél számára.  
A másik fél is vállal kockázatot.  
 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
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Egyetért a felszólalókkal. Az önkormányzat is pályázhatna rá, és nem lenne gond az 
elszámolással.  
 
Tímár László polgármester: 
 
A szerződéskötéskor voltak az önkormányzatnak elvárásai, így a fejlesztés is. A bérbeadáskor 
nem az volt a koncepció, hogy az önkormányzat fejlesszen.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Reméli, hogy a vállalkozó jövőre beszámolót fog tartani az elmúlt évről.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

75/2013.(X.31.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Miraqua Kft-nek a Tarnaméra, 

Dobó u. 1. sz. alatti, Tarnaméra 518/2 hrsz-ú ingatlan építési engedélyéhez benyújtandó 

tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó  kérelmét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a tulajdonát képező, de a 

Miraqua Kft bérleményében lévő Tarnaméra, Dobó u. 1. sz. alatti, Tarnaméra 518/2 hrsz-ú 

ifjúsági tábor ingatlanon foglalkoztató építésére vonatkozó építési engedélyezési eljáráshoz 

tulajdonosi   hozzájárulását adja. 

 

2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot a kérelmező 

Miraqua Kft részére küldje meg. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
� - Tarnaméra, Üdülő u. 59. sz. alatti, Tarnaméra 1080. hrsz-ú ingatlan beépítési 
kötelezettség, terhelési és elidegenítési tilalom törléséhez hozzájáruló nyilatkozat 
kérelem 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ugyanezen előterjesztés második részében szerepel a beépítési kötelezettség, 
terhelési és elidegenítési tilalom törléséhez hozzájáruló nyilatkozat kérése. Elmondja, hogy a 
telket a tulajdonosok a 80 években vették, az akkori Községi Tanács 3 éves beépítési 
kötelezettséget írt elő, azonban a mai napig sem történt meg az ingatlan beépítése. A jelenlegi 
tulajdonosok nyilatkozata szerint továbbra sem áll módjukban a beépítés. Az ingatlan 
tulajdonosai az 1080 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánják, ezért kérik, hogy a képviselő-
testület a beépítési kötelezettség, terhelési és elidegenítési tilalom törléséhez hozzájáruló 
nyilatkozatát adja meg. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Reméli, hogyha ezt sikerült eladni az új tulajdonosnak lesz valami terve vele.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Milyen kihatással van egy pozitív döntést. A többi ilyen ingatlanra is adhatna az 
önkormányzat ilyen engedélyt. Csak kérelem alapján lehet ezt törölni, vagy minden ilyen 
ingatlanra vonatkozhat ez a döntés. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Több ilyen elmarad építkezés van a településen.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Úgy gondolja, hogy ez egy egyedi eset. Nem gondolja, hogy a településen nagyon sok 
hasonló ingatlan van. A beépítési kötelezettség eredeti célja az lehetett, hogy az utcásítás 
minél hamarabb megtörténjen. Akkor kellett volna lépni, hogy az építkezés megvalósuljon. 22 
év távlatában egy 3 éves beépítési kötelezettséget kikényszeríteni nem lehet. Az, hogy milyen 
szabály vonatkozott a nem teljesítésre sajnos nem tudja.  Úgy gondolja, hogy a település 
érdekeit az szolgálja, ha az ingatlanok szabadon eladhatók.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Véleménye szerint a cél, hogy aki építkezni akar, annak megteremtse az önkormányzat a 
feltételeket.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Benne van, hogy építkezhet, akkor miért kell törölni? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az eredeti tulajdonosok értékesíteni szeretnék az ingatlant.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
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Ennek nincs elévülési ideje? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a Földhivatal, kérelem nélkül nem törli ezeket a bejegyzéseket. Az ilyen 
eljárásoknak eljárási díja is van, ezért sem célszerű mindenkinek egyszerre megadni ezt a 
nyilatkozatot. Véleménye szerint nem az önkormányzatnak kellene azt a tilalmat töröltetni, 
ami az ingatlan tulajdonosát terheli. Természetesen, ha a képviselő-testület mégis úgy dönt, a 
hivatal megteszi az előkészületeket.  
Felhívja a figyelmet, hogy érdemes néha megnézni a tulajdoni lapot, hogy egy esetleges 
költsön után a bejegyzés törlésre került-e. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki Tarnaméra, Üdülő u. 59. sz. alatti, Tarnaméra 1080. hrsz-ú ingatlan 
beépítési kötelezettség, terhelési és elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárul, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

76/2013.(X.31.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat javára fennálló 

beépítés biztosítására alapított, a Tarnaméra, Üdülő u. 59. sz. alatti, Tarnaméra 1080. hrsz-ú 

ingatlan beépítési kötelezettség, terhelési és elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelmet 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat javára 

fennálló beépítés biztosítására alapított, a Tarnaméra, Üdülő u. 59. sz. alatti, Tarnaméra 

1080. hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettség, terhelési és elidegenítési tilalom  törléséhez 

hozzájárulását adja. 

 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot az 

ingatlan nyilvántartásban történő átvezetés céljából aláírja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
� Dél-Hevesi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
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Tímár László polgármester 
 
Elmondja, hogy a módosítás azért szükséges, mert a Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény székhelyének címe, a földrengés okozta károk miatt, megváltozott.  
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásával, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

77/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Társulási 
Megállapodás módosításait az alábbiak szerint 
 
A Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhelyének a címe, az Átány Kossuth 
út 18. számról, az Átány Kossuth út 2. számra változik. 
Ezért a Társulási Megállapodás IX. fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: intézmény) Székhelye: 
3371 Átány, Kossuth út 2.” 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: 2013. október 31. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a Falu Karácsonya rendezvény mely napon lesz megtartva. 
 
Tímár László polgármester: 
 
2013. december 21. szombat. Elmondja, hogy november 9-én Márton napi bál lesz, mindenkit 
szeretettel vár.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Örül, hogy nyáron több esküvő is volt a településen. Felteszi kérdésként, hogy ezeket a 
ceremóniákat ki szervezi. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ő szervezi meg, egy esküvő kivételével mindegyiket ő tartotta és szervezte.  
 
Bencze László képvsielő: 
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Felteszi kérdésként, hogy a rezsicsökkentés, hogyan érvényesül a tengelyen szállított 
szennyvíz esetében.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület ennek a szolgáltatásnak az elvégzésére helyi rendeletet 
alkotott és közszolgálati szerződést kötött. Úgy gondolja, hogy rá is ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint mindenki másra, tehát a számlán feltünteti, hogy a januári árakhoz képest 
hogyan csökkentek a költségek.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Egy előző testületi ülésen már feltette kérdésként, hogy az iskola udvarán működő 
szennyvíztisztító telep törvényesen és szabályosan üzemel-e. A kérése az volt, hogy a feltett 
kérdést továbbítsák az üzemeltetőnek. Felteszi kérdésként, hogy azóta érkezett-e válasz az 
ügyben.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Ha nem törvényesen és megfelelően működne a környezetvédelmi hatóság már bezáratta 
volna.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Az önkormányzat ezt a szennyvíztisztító művet minden engedéllyel adta át üzemeltetésre a 
Heves Megyei Vízműnek. Az üzemeltetési engedély jogosultja is a vízmű. Úgy gondolja, 
hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően, érvényes környezetvédelmi engedélyekkel 
működik. 
 
Bencze László képviselő: 
 
A szerződésben is benne volt, hogy a szükséges engedélyeket a szolgáltatónak kell 
beszerezni. Az üzem környezetében bűz van. A kérdése az volt, hogy az üzemeltető felé 
postázva lett-e ez a levél, illetve a válasz megérkezett-e. 
Elmondja, hogy a faluközpont egyéves garanciális felülvizsgálata megtörtént, a hibákat 
kijavították. A szerződés szerint 3 éves garanciát vállalt a kivitelező, javasolja a „Faluközpont 
kialakítása Tarnamérán” című projekt kétéves garanciális felülvizsgálatának összehívását. 
Elmondja, hogy a díszburkolati járda süllyed, hullámos, az iskola előtti parkoló nyomvályús, 
a hivatal homlokzata ismét pereg.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a „Faluközpont kialakítása Tarnamérán” című projekt 
kétéves garanciális felülvizsgálatának összehívásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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78/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 
 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0097 
azonosítószámú Faluközpont kialakítása Tarnamérán című projekt kapcsán az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az ÉMOP-

3.1.3/B-09-2010-0097 azonosítószámú Faluközpont kialakítása Tarnamérán című projekt 

kétéves garanciális felülvizsgálatának összehívását. 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy ez majd az óvoda felújítás kapcsán is esedékes lehet a garanciális bejárás. 
Felteszi kérdésként, hogy a strand üzemeltetője minden szükséges engedéllyel rendelkezik-e. 
A Petőfi utca és Árpád utca közötti járda még mindig rossz állapotban van. Van rá valamilyen 
megoldási terv? A sportöltözőben történ betörés kapcsán felteszi kérdésként, hogy a biztosítót 
értesítették-e. 
A Márton napi bál kapcsán kérdezi, hogy az önkormányzatnak nincs szüksége ennek a 
bevételére, vagy az ezzel járó munkára nincs szüksége? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felháborodását fejezi ki. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Az önkormányzat még soha nem vállalta, hogy az ő javára folyjon be a bevétel. Úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat, beleértve a képviselőket, is megrendezhetné ezt a bált.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat szervezte 2007-ben az első bált. Az utána való években is 
aktívan részt vett a szervezésben.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
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Elmondja, hogy az önkormányzat rendezésében számos rendezvény van minden évben. Úgy 
érzi, hogy ezeket a rendezvényeket csak a hivatali dolgozók szervezik, a tágabb 
önkormányzat nem vesz részt aktívan a szervezésben. Az önkormányzat nem profitorientált 
cég, hogy a bál bevételét csak úgy besöpörje és majd később elköltse valamire. Az 
önkormányzat a rendezvényekért soha nem szed belépőt. Természetesen, ha a képviselő-
testület úgy dönt a hivatal jövőben a bál megrendezését is magára vállalja.  
A sportöltöző biztosítása kapcsán elmondja, hogy az ügy folyamatban van. Felhívja a 
figyelmet azonban arra, hogy a biztosítónál érvényesíthető kár és a tényleges kár között nem 
szabad egyenlőségjelet tenni. Az adományokból kapott tárgyakat, vagy a magánszemélyek 
tulajdonában lévő eszközöket, felszereléseket nem biztos, hogy a biztosító meg fogja téríteni. 
Úgy gondolja, hogy a rongálással okozott kár megtérítésére számíthat az önkormányzat.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
A bállal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzati dolgozók nagy része kiveszi részét a 
munkából. Több rendezvény volt idén a településen, de a képviselő-testület nagy része nem is 
vett rajta részt.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
A tavalyi bál szervezésében is kivette részét az önkormányzat.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy ha felkérik ő is szívesen segít. 
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Elmondja, hogy az előre megbeszélt falunapi, vagy karácsonyi megbeszéléseken is csak pár 
képviselő van jelen. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy gondolja, hogy mindenki előtt ott a lehetőség, hogy segítsen. A falunapi szervezésben is 
kérte a segítséget.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy nem kritizálásnak szánta, hogy nem dolgozik az önkormányzat. Úgy 
gondolja, hogy a bevételt az önkormányzat is tudná hasznosítani.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Felkéri Bencze László és Kiss Ferenc képviselő társait, hogy a falu karácsonya rendezvény 
megszervezésében aktívan vegyenek részt.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy eddig is szívesen segített, ha kérték, viszont nem szívesen megy oda, ahová 
nem hívják. Felteszi kérdésként, hogy mikor lesz a már említett járdaszakasz megcsinálva. 
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Bencze László képviselő: 
 
20 közmunkás kezd november 1-től majd ők megcsinálják. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A közmunkások nagy része iskolába fog járni.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Ha az emberek alkalmasak lesznek rá elkezdik a munkát.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszöni, tudomásul veszi.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Elmondja, hogy a könyvtáros, művelődés-szervezőt azért alkalmazza az önkormányzat, hogy 
ezeket az önkormányzati rendezvényeket lekoordinálja. Úgy gondolja, hogy az esküvők 
megszervezése is az ő feladata lenne.  
Az a véleménye, hogy egy ilyen rendezvény, mint a Márton napi bál, nem arról kellene 
szólnia, hogy hogy tud a szervező minél több pénzhez jutni, hanem arról, hogy valamilyen 
értéket adjon az itt élőknek. Az önkormányzat alkalmazottjának megszervezésével, a 
képviselő-testület iránymutatásával meg lehetne szervezni. Ezt a bált meg kellene hagyni az 
önkormányzat rendezvényének.  
 
Tímár László képviselő: 
 
A bál első megszervezésénél sem a pénzt vezérelte a szervezőket. Úgy gondolja, hogy egy 
ilyen bál alkalmával az emberek szívesen adakoznak és ha valamely szervezetnek, vagy 
intézménynek szüksége van erre a pénzre, akkor meg kell adni a lehetőséget.  
A közművelődési előadó kapcsán elmondja, hogy nem profi szakemberről van szó. A 
rendezvények szervezésében besegít, de a teljes lekoordinálásban még kevés a tapasztalata. 
Elmondja, hogy az esküvők megszervezését a jegyzőasszony jól megoldja, ebben a 
közművelődés szervező még nem vett részt.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy örülne, ha a közművelődési előadó ezt a feladatot átvenné tőle. Többször 
hívta, hogy segítsen az előkészületekben, azonban eddig nem kapott segítséget. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a konyha bejáratánál lévő árok meddig marad még ott? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy hamarosan betömik a lyukat.  
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Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
18 óra 40 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 

Bencze László Kiss Ferenc 
képviselő képviselő 

 


