
Tarnaméra Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2013. november 28. napján 
megtartott képviselő-testületi üléséről 

 
 

 
 
Hozott döntések: 
 
 
Határozat száma Tárgy 
79/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat A Heves Megyei Vízmű beszámolójának 

elfogadása 
80/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Tarnamérai Közhasznú Szabadidő 

Sportegyesület beszámolójának elfogadása 
81/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Tarnaméra Község közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadása 
82/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Tarnamérai Polgárőr Egyesület 

beszámolójának elfogadása 
83/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Bencze László képviselő javaslata iparűzési 

adó rendelet módosításáról 
84/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Adórendeletek felülvizsgálatának elfogadása 
85/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 2014-2017 évekre szóló Ellenőrzési Stratégia 

Terv elfogadása 
86/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
87/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés 

anyagának elfogadása 
88/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Rátkai Anita Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

89/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Kiss Melinda Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

90/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Keresztesi Karina Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

91/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Váradi Eszter Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

92/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Katona Flóra Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

93/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Balogh Balázs Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 

94/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Tari József Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében történő 
támogatása 
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95/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer 
keretében a támogatott pályázatok rangsora 

96/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Veréb Dominika Arany János 
Tehetséggondozó Programjában keretében 
történő támogatása 

97/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat Tarnamérai Napsugár Óvoda és KLIK 
Tarnamérai Általános Iskola gyermekeinek 
Mikulás csomag ajándékozása 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rendelet száma Tárgy 
9/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012 

(IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
 
 
 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. november 28. 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 
Somodi Mihály   képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek:   

Szabó Zsolt    országgyűlési képviselő 
Balogh László    Heves Megyei Vízmű Zrt. 
Csintalan Attila   Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület 
Gulyás József    rendőr alezredes 
Vargáné Tóth Márta   jegyző 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Molnár Andrásné képviselő 
később érkezik a testületi-ülésre. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bessenyei Ákos és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Kéri, hogy a 
meghívóban megjelölt napirendi pontok sorrendjét a testület rugalmasan kezelje, elmondja, 
hogy Gulyás József alezredes 17 órára, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 17.30-ra érkezik. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Indítványozza, hogy a második napirendi pontban a polgármester az előző képviselő-testületi 
ülés óta eltelt időszak munkájáról beszámolót tartson. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az egyebek napirendi pontban szólni fog erről, a napirendi pontok közé nem 
javasolja ezt felvenni. Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a polgármesteri 
beszámoló ne kerüljön fel pluszt pontként a napirendi pontok közé, hanem arról az egyebek 
napirendi pontban essen szó, az kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodik szavazattal elfogadta a javaslatot. 
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A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta 
el: 
 

1.) napirendi pont: A Heves Megyei Vízmű beszámolója 
2.) napirendi pont: Tarnamérai civil szervezetek beszámolója végzett tevékenységükről 

(Sportkör, Nyugdíjas Klub) 
3.) napirendi pont: Településünk közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
4.) napirendi pont: Tarnamérai Polgárőr Egyesület beszámolója 
5.) napirendi pont: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő tájékoztatója 
6.) napirendi pont: 2014. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 
7.) napirendi pont: 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
8.) napirendi pont: Vagyonrendelet módosítása 
9.) napirendi pont: Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés anyagának megtárgyalása 
10.) napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 

 11.) napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
1. napirendi pont: A Heves Megyei Vízmű beszámolója 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szeretettel köszönti Balogh László üzemvezető főmérnök urat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
képviseletében.  
 
Balogh László: 
 
Köszöni a meghívást. Elmondja, hogy egy átfogóbb, részletesebb beszámolót készítettek el. 
Elmondja, hogy a felmerült kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszöni a beszámolót. Többször szóba került a zsírtalanító rendszertelen tisztítása, ez 
önkormányzati feladat. A szennyvíztisztító nem megfelelően működik, büdös. Lehet, hogy 
tervezési hiba? Van mód ennek a hibának az elhárítására. 
 
Balogh László: 
 
Elmondja, hogy nem feltétlenül tervezési hiba. Elmondja, hogy a térségben egyedül álló a 
tarnamérai szennyvíztisztító, ennek üzemeltetését meg kell szokni. A zsírfogó egyik 
problémája az időszakos működés, másik probléma a zsír elhelyezése. Erre nyújthat 
költséghatékony megoldást a Jászapátin felépült biogáz üzem.  
Elmondja, hogy a telep gyártójával felvette a kapcsolatot, kéri, hogy nagyobb szakhatás 
esetében azonnal jelezzék a hibát az üzemetető felé. Elmondja azonban, hogy a szennyvíz 
soha nem lesz szaktalan.  
A kimeneti paraméterek jók, a szennyvíztisztító működése költségmegtakarítást eredményez. 
 
Bencze László képviselő: 
 
A szennyvíztisztító technológia egy eleven iszapos eljárás, ez is eredményezi a bűzt. 
Elmondja, hogy a keletkezett tisztított víz elvezetése a Kis-Tarna patakba történik, ami egy 
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időszaki vízfolyás, előfordul, hogy a tisztított víz csak pang a mederben. Véleménye szerint a 
minta akkor volt megfelelő, amikor a próbaüzem folyt.  
A rendszer egyik nagy problémája a nem egyenletes terhelés. Felteszi kérdésként, hogy jó 
helyen van-e a szennyvíztelep? A tervező nem megfelelően járt el, amikor arra a helyre 
tervezte a telepet. 
 
Balogh László: 
 
Elmondja, hogy a paraméterek úgy lettek megállapítva, hogy az időszakos vízfolyású árokba 
kihelyezhető, a tervező nem vétett hibát. A strand állandó működése segíthetne a problémán. 
A berendezés ezekre a helyzetekre, körülményekre lett megtervezve.  
A szakhatással kapcsolatban elmondja, hogy sok megoldás lehet a csökkentésére. 
Elmondja, hogy azzal, hogy ez a telep létrejött a falu terhelése csökkent.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Köszöni a munkájukat. Elmondja, hogy az iskolában dugulás volt, a bejelentést követően 
azonnal orvosolták a problémát.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Elmondja, hogy a vagyonátadással kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Az ivóvíz 
szolgáltatással kapcsolatban átfogó tájékoztató készült. Lényeges, hogy a település olyan 
biztonsággal ellátható vízzel, hogy probléma esetén még két helyről kaphat vizet. A beruházás 
része volt Tarnaörsön egy új kút fúrása, itt voltak problémák, ezt sikerült megoldani? 
A beszámolókat átgondoltnak, alátámasztottnak tartja. 
 
Balogh László: 
 
Köszöni, a kollégák is sokat segítettek. A tarnaörsi kút kapcsán elmondja, hogy a probléma 
megoldódott, a kút működik.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítéseket. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
beszámolójával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

79/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt 
beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt 

beszámolóját elfogadja. 
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Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 

/Balogh László 16:35-kor távozik a testületi ülésről 
 

/Csintalan Attila, a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke 16:35-kor 
érkezik a testületi ülésre/ 

 
2. napirendi pont: Tarnamérai civil szervezetek beszámolója végzett tevékenységükről 
(Sportkör, Nyugdíjas Klub) 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti Csintalan Attilát, a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnökét. 
Elmondja, hogy a Tarnamérai Nyugdíjat Klub egy későbbi testületi ülésen fog beszámolni 
tevékenységükről. Felteszi kérdésként a Sportkör vezetője felé, hogy kíván-e kiegészítéssel 
élni.  
 
Csintalan Attila Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke: 
 
Kiegészítéssel nem kíván élni. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Köszöni a beszámolót. Elmondja, hogy az U7, U9, U11 gyermekek a Bozsik Egyesült 
utánpótlás tornában vettek részt. A körzetben Tarnaméra a központ. Az utánpótlás neveléssel 
kapcsolatban elmondja, hogy a gyermeklétszám egyre kevesebb.  
 

/Gulyás József alezredes 16:40-kor érkezik a testületi ülésre/ 
 
Bencze László képviselő: 
 
Megköszöni a tájékoztatót. Az önkormányzat korábban nagyobb összegben támogatta az 
egyesületet. Kiss Ferenc képviselő már javasolta a többlet támogatás lehetőségének 
megvizsgálásának. 
 
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. A bevételek között számol-e az egyesület a társasági 
adóból befolyó összeggel. 
 
Csintalan Attila Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke: 
 
Az egyesület pályázott, az öltöző épületének felújítására szeretnék fordítani. Elmondja, hogy 
magánszemélyek, vállalkozók már nem nagyon támogatják az egyesületet. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban történ betörés felháborító. A pálya rendezettsége 
példaértékű a környéken. Köszöni a beszámolót és az elvégzett, áldozatos munkát.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítéseket, hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai 
Közhasznú Szabadidő Sportegyesület beszámolójával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

80/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közhasznú 
Szabadidő Sportegyesület beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közhasznú 

Szabadidő Sportegyesület beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 

/Csintalan Attila 16:47-kor távozik a testületi ülésről 
 
3. napirendi pont: Településünk közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
 
Tímár László polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti Gulyás József rendőr alezredest, a Hevesi Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Gulyás József alezredes: 
 
Köszöni a beszámolás lehetőségét. . A beszámoló kapcsán elmondja, hogy egy új típusú 
bemutatás készült. Tendenciákat próbálnak bemutatni. Elmondja, hogy 2013-as adatok 
nincsenek benne a beszámolóban. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy a legfontosabb dolog a rendőrőrs visszaállítása lenne. 
A belügyminiszter úr evidenciában tartja a dolgot. Az utóbbi időben a településen történt 
események alátámasztják az őrs szükségességét.  
Kéri a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását a településen.  
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy ennyi kacsa és liba van a faluban, hogy minden héten itt a 
tollfelvásárló? Elmondja, hogy az emberi hiszékenység határtalan. Ezek a trükkös tolvajok 
általában meg sem kerülnek. Örül, hogy Tarnaméra nem tartozik a legfertőzöttebb települések 
közé. 
 
Gulyás József alezredes: 
 
Elmondja, hogy az új szabálysértési törvény hatályba lépésével a helyi rendeleteket hatályon 
kívül kellett helyezni, így a házaló árusítást nem lehet tiltani.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Köszöni a beszámolót. Kéri, hogy az iskolába és a nyugdíjas klubba is látogassanak el és 
tartsanak előadást arról, hogy mit tehet a lakosság. 
 
Gulyás József alezredes:  
 
Egy megbeszélt időpontban szívesen eljön. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma Tarnaörsön hogy lehet 
kevesebb, mint Tarnamérán  
 
Gulyás József alezredes: 
 
Elmondja, hogy elírás történt, minden adat Tarnamérára vonatkozik. Úgy gondolja, hogy 
nincs két egyforma település, ezért nem is lehet őket összehasonlítani.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Köszöni a tartalmas beszámolót. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
A beszámoló végén található néhány javaslat. Felteszi kérdésként, hogy biztonsági háló 
kiépítésére van-e már valami precedens. Van-e olyan település a környéken ahol ez jól 
működik.  
 
Gulyás József képviselő: 
 
A háló egyik része riasztórendszer kiépítése lehet. A másik oldala, pedig az egymásra 
figyelés. Elmondja, hogy a bűncselekmények elkövetésének döntő ideje 08 és 20 óra között 
történik. Elmondja továbbá, hogy van egy 12-16 éves korosztály, akik szinte 
megfékezhetetlenek. Szerencsére ez Tarnamérán nem igazán jellemző. A főbb probléma a 
hétvégi alkohol és esetleges drogfogyasztás.  
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Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítéseket, hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai 
község közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

81/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló Heves Városi Rendőrkapitányság beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonsági 

helyzetéről szóló Heves Városi Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 

/Gulyás József 17:11 -kor távozik a testületi ülésről/ 
 
4. napirendi pont: Tarnamérai Polgárőr Egyesület beszámolója 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az egyesület elnöke sajnos nem tud részt venni a testületi ülésen. Véleménye 
szerint a polgárőrök egy olyan biztos pont lettek a településen, akikre minden alkalommal 
számítani lehet. Kéri, hogy továbbra is járják a települést. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy továbbra is segítsék a polgárőrök munkáját.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Véleménye szerint példaértékű a településen végzett munkájuk és a közösséghez való 
hozzáállásuk. Kéri, hogy ha lehetőség van rá a testület anyagilag jobban támogassa. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Sajnálja, hogy a vezetőség közül nincs senki jelen. Szerinte elírás, hogy 2005-ben 78 fővel 
alakult a polgárőrség, 105 főre emlékszik. Hiányolja a pénzügyi beszámolót. Körülbelül 
milyen összeggel gazdálkodott az egyesület? 
 

/Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 17:20-kor érkezik a testületi ülésre/ 
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Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítéseket, hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai 
Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy egy pénzügyi 
beszámolót is benyújt, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

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

82/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület beszámolóját 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület beszámolóját 

elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
5. napirendi pont: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő tájékoztatója 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szeretettel köszönti Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt, Hatvan Város polgármesterét.  
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Köszöni, elnézést kér, hogy nem ért ide az ülés kezdetére. Elmondja, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök úr megkérte, hogy egy Bizonyság Levelet adjon át Tarnaméra Község 
Képviselő-testületének. Elmondja, hogy 2002 és 2010 között az önkormányzatok kötelező 
feladatai nőttek, a finanszírozás viszont csökkent. A feladatok ellátását csak hitelfelvétellel 
lehetett megoldani. A Kormány célkitűzése, hogy a hivatalok működését átalakítja, ehhez az 
kell, hogy a településeknek ne legyen tartozása, ezért a települések tartozását átvállalta. Nagy 
szeretettel nyújtja át az erről szóló a Bizonyság Levél. A képviselő-testületnek jó 
fejlesztéseket, kívánja, hogy a lehetőségeket jól tudják kihasználni és jól tudják működtetni a 
települést.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Örül a konszolidáció lehetőségének. Sok lehetőséget adott ez a településnek. 
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
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Elmondja, hogy megkönnyítették a települések pályázati lehetőségét. A legtöbb kiírás 100% 
intenzitású. Felhívja a figyelmet, hogy megszűnik a külső pályázatírók alkalmazása. A 
pályázati előkészítés, lebonyolítás központosítva lesz.  
Felhívja a figyelmet, hogy a csatornapályázat intenzitása is növekedett, ezek hamarosan 
kiírásra kerülnek. Ez a projekt lakossági elégedetlenséghez is vezethet a vízdíjemelkedés és az 
útfeltörés miatt. 
Elmondja, hogy lesz egy nagy turisztikai pályázat a kerékpárutak összekötésére, ebben benne 
lesz Tarnaméra is. Itt lehetőség lesz kiszolgáló egységek létrehozására, fejlesztésére.  
Templomfelújítás kapcsán elmondja, hogy olyan pályázatot kell találni, ami magas 
támogatottsági intenzitású, ha az egyház pályázik 100% lehet az intenzitás. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy országgyűlési képviselő úrral többször beszéltek a csatorna pályázatról. A 
legfontosabb az előkészítési munkák elindítása. Fontos fejlesztés lenne ez a településen.  
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Elmondja, hogy a tarnamérai rendőrőrs visszaállításával kapcsolatban beadvánnyal élt. Az 
személyi gárdát próbálják feltölteni. Az embereknek állandó biztonságra van szüksége. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy a strandot vállalkozó működteti. Kéri, hogy ha képviselő úr tanuszoda 
pályázatra kiírást lát, értesítse a testületet.  
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Elmondja, hogy a kötelező úszásoktatás miatt a Kormány 50 új uszodát fog építeni. Javasolja 
a képviselő-testületnek, hogy hozzon egy határozatot, arról, hogy a település hozzájárul és 
támogatja azt, hogy a strand területén már meglévő medence fölé egy fedett rendszer 
megépítése kerüljön és ebben kérik a KLIK és az Emmi együttműködését, támogatását. Erre, 
mint országgyűlési képviselő egy támogató nyilatkozatot fog adni. Ezt kell eljutatni Balogh 
Zoltán miniszter úrnak és Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak. 
Elmondja, hogy a Hevesi tankerület vezetőségében váltás lesz. Várja a javaslatokat új 
személyre.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Elmondja, hogy a településen nagy gondot jelent a belvíz.  
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Elmondja, hogy a csatornázás nem jelent megoldást a problémára. Megoldás lehet a vízbázis 
védelemre irányuló pályázat, melynek keretében el lehet vezetni a belvizet. Lehetőség lehet az 
elvezető árkok árokásó géppel történő kitakarítása. Ezeket a gépeket lehet esetleg bérelni is.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Elmondja, hogy az általános iskola is felújításra szorul. 
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Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Elmondja, hogy a pályázatok általában többlet tanterem építését támogatják. Azt kell 
bizonyítani, hogy erre szükség van. Későbbiekben esetleg erre lehet kiírás. Ezért is fontos egy 
jó tankerület vezető, akivel együtt lehet ez ügyben működni. 
 
Tímár László képviselő: 
 
Elmondja, hogy a médiában lehetett hallani, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy a 
gyermekek átjárjanak más településekre iskolába. 
 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő: 
 
Nem hallott ilyenről. Véleménye szerint ezt nem is szabad hagyni, harcolni kell az iskoláért. 
Szabad iskolaválasztás van. 
 

/Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 17:50 -kor távozik a testületi ülésről/ 
 
6. napirendi pont: 2014. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy nem javasol adóemelést.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Elmondja, hogy ő sem javasol adóemelést. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Elmondja, hogy nem javasol adóemelést. Felteszi kérdésként, hogy az iparűzési adónál, az 
ideiglenes végzett iparűzési tevékenység miért szerepel amikor hosszú évek óta nem volt 
ilyen tevékenység. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt az adótételt kiveszi a rendeletből, azt egy 
rendeletmódosítással megteheti. Az adó beszedése önbevallás alapján történik. Ha a 
településen ilyen jellegű tevékenység nem volt, akkor abból adóbevétel sem keletkezhetett. 
Azt, hogy a jövőben ilyen jellegű tevékenységre lesz-e példa nem lehet megmondani.  
 

/Molnár Andrásné képviselő 18:05-kor érkezik a testületi ülésre/ 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Nem javasolja ennek a tételnek a kivételét.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
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Ő sem javasolja ennek kivételét. Felteszi kérdésként, hogy ha köztudott, hogy ilyen ideiglenes 
tevékenységek folynak a településen, miért nem lett az adó beszedve. Az önbevallás 
elmaradása esetén miért nincs szankció? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felteszi szavazásra Bencze László képviselő által tett javaslatot, aki egyetért az iparűzési adó 
rendelet módosításával az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

83/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetést 
megalapozó helyi adórendeletek fülvizsgálatáról szóló előterjesztéshez javasolt képviselői 
indítványt  megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó rendelet 

módosítására tett képviselői javaslatot 1  igen és 6 nem szavazati aránnyal nem támogatja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
Szavazásra bocsájtja aki egyetért azzal, hogy helyi adókról szóló rendeletek ne változzanak, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

84/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetést 
megalapozó helyi adórendeletek fülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeleteket 

felülvizsgálta, és akként határozott, hogy helyi adót nem emel. 

 
Felelős: Polgármester  
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Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont: 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy törvényi kötelezettségről van szó. Megadja a kiegészítés lehetőségét Vargáné 
Tóth Márta jegyzőnek. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan került kiosztásra a 2014-2017 évekre szóló 
Ellenőrzési Stratégiai Terv. Elmondja, hogy a hatályos szabályozás szerint a 
kockázatértékelés alapján került sor a stratégiai terv összeállításra. Ebből a tervből a magas 
kockázatú tényezők kerülnek ellenőrzése a következő években.  
Elmondja, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési tervben, a szolgáltatóval történt egyeztetés 
alapján, a 3-3 ellenőrzési nap 5-5 ellenőrzési napra módosul. Elmondja, hogy ennek pénzügyi 
vonzata nincs.  
Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kockázatértékelés alapján a 2014-2017 évekre szóló 
szóló Ellenőrzési Stratégiai Tervet és a 2014. évi belső ellenőrzési tervet fogadja el.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy ezek plusz ellenőrzési napok a tartalék napok terhére mennek? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a cég nevében nem beszélhet, de a megbeszélések alatt erről nem volt szó. 
Elmondja, hogy írásban fog egyeztetni ez ügyben. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a 204-2017 évekre szóló Ellenőrzési Stratégiai Terv 
elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

85/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2017. évekre vonatkozó  
ellenőrzési stratégiáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2017. évekre vonatkozó  

ellenőrzési stratégiát jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester  
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Határidő: azonnal 
 
 
Szavazásra aki egyetért a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

86/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi Belső 
ellenőrzési tervre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző 2014. 
évi belső ellenőrzési tervet véleményezte, és azt jóváhagyja. 
 
2.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján 
gondoskodjék a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határidő: értelem szerint  
 
8. napirendi pont: Vagyonrendelet módosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy törvényességi felhívás miatt szükséges a rendelet módosítása.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a mellékletet ki állította össze. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A hivatal munkatársai. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Örül, hogy elkészült egy ilyen lista. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ez a nyilvántartás eddig is megvolt.  
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Tímár László polgármester 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a vagyonrendelet módosításával, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet hozta: 
 
 
 

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
9/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete   

 
az önkormányzat vagyonáról 

szóló  7/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

9. napirendi pont: Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés anyagának megtárgyalása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közmeghallgatás anyaga kiküldésre került.  
 
Molnár Andrásné képviselő: 
 
Kéri, hogy a második oldalon „olyan magas színvonalú felügyelet” helyett kéri, hogy „olyan 
magas színvonalú óvodai nevelés” szerepeljen. Kéri, hogy a négyedik oldalon az iskolai 
létszám mellett szerepeljen az óvoda létszáma is, 60 fő óvoda, 48 gyermek tarnamérai, 12 
gyermek zaránki.  
 
Bencze László képviselő: 
Elmondja, hogy a védőnői lakás felújítása véleménye szerint többe került. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy ez csak az anyagköltséget tartalmazza.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Az ott dolgozók bére is költség. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a mondtak kiegészítésre kerül a program személyi és dologi kiadásaival.  
 
Bencze László képviselő: 
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Elmondja, hogy úgy tudta, hogy a könyvtár pályázat keretén belül csak bútorbeszerzés volt, 
mégis informatikai eszközbeszerzés is szerepel. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy elírás történt. A könyvtár pályázat keretében kerültek a bútorok beszerzésre, 
valamint a Bródy Sándor Megyei Könyvtár biztosít minden könyvtári szolgáltató hely 
számára laptopot. Pontosításra fog kerülni a mondat.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Köszöni. Elmondja, hogy tartalmas a beszámoló, minden területet érint. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Kéri, hogy az iskola dolgozói mellett a szülőknek, SzMK-nak is köszönje meg a képviselő-
testület az áldozatos munkát.  
 
Tímár László képviselő: 
 
Bele fog kerülni a beszámolóba. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Véleménye szerint az utakat felújítása esetén nem két ütem volt a cél. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Két határozat született.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az útfelújításokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet az útpadkákra is. 
Véleménye szerint ennek kell lennie a következő lépésnek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
A padkák után a lakosság figyelmét is fel kell hívni arra, hogy az útpadkát ne töltsék fel.  
 
Tímár László polgármester: 
 
A tavalyi falugyűlésen is volt már erről szó. 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés anyagának 
elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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87/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlés beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött 

falugyűlés beszámolóját – a kiegészítésekkel együtt - jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Megadja a kiegészítés 
lehetőségét Vargáné Tóth Márta jegyzőasszony részére. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy elütés történ összesen hét pályázat érkezett meg, a kilences szám tévesen 
szerepel. Elmondja, hogy a sorrend az egy főre jutó jövedelmek alapján alakult így. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Javasolja, hogy, ha lehetőség van rá mind a hét pályázót támogatni kell.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Egyetért a javaslattal, így viszont a költségvetési rendeletet is módosítani kell.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a benyújtott dokumentumok alapján több olyan tanuló van, aki várhatóan 
júniusban befejezi tanulmányait, illetve egy pályázó a nyár folyamán betölti 25. életévét. 
Tehát előre láthatólag a rendeletben megszabott kereten belül a hét hallgató is támogatható. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Rátkai Anitát a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
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88/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 

 
 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Rátkai Anita 3284 Tarnaméra, Petőfi u. 33. sz. alatti lakos Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 
érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Rátkai Anita 3284 Tarnaméra, Petőfi u. 33. sz. alatti lakost a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- 
Ft/hó/fő összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Kiss Melindát a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

89/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Kiss Melinda 3284 Tarnaméra, Béke u. 19. sz. alatti lakos Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 
érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Kiss Melinda 3284 Tarnaméra, Béke u. 19. sz. alatti lakost a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő 
összegben támogatja. 
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3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Keresztesi Karina a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázati rendszer keretében, az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben 
támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

90/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Keresztesi Karina 3284 Tarnaméra, Petőfi u. 33. sz. alatti lakos 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és 
azt érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Keresztesi Karina 3284 Tarnaméra, Petőfi u. 33. sz. alatti lakost 
kost a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 
5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Váradi Eszter a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

91/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Váradi Eszter 3284 Tarnaméra, Mátyás kir. u. 26. sz. alatti lakos 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és 
azt érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Váradi Eszter 3284 Tarnaméra, Mátyás kir. u. 26. sz. alatti lakost 
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- 
Ft/hó/fő összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Katona Flóra a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

92/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
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1.  A képviselő-testület Katona Flóra 3284 Tarnaméra, Pozsonyi u. 13. sz. alatti lakos 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és 
azt érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Katona Flóra 3284 Tarnaméra, Pozsonyi u. 13. sz. alatti lakost a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- 
Ft/hó/fő összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Balogh Balázs a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

93/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Balogh Balázs 3284 Tarnaméra, Malom u. 5. sz. alatti lakos Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 
érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Balogh Balázs 3284 Tarnaméra, Malom u. 5. sz. alatti lakost a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- 
Ft/hó/fő összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
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Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Tari József a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében, az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

94/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A képviselő-testület Tari József 3284 Tarnaméra, László u. 1. sz. alatti lakos Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 
érvényesnek találta. 
 
2.  A képviselő-testület Tari József 3284 Tarnaméra, László u. 1. sz. alatti lakost a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő 
összegben támogatja. 
 
3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre 
kerüljenek. A képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat 
eredménye a községi hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről 
írásban értesítse.   
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati rendszer keretében a pályázatokat a felsorolt rangsorban javasolja támogassa, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
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95/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 

 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 
értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az alábbi pályázatokat és az 
alább felsorolt rangsorban javasolja támogatni: 
 
1. helyen: Rátkai Anita 
2. helyen: Kiss Melinda 
2. helyen: Keresztesi Karina 
4. helyen: Váradi Eszter 
5. helyen: Katona Flóra 
6. helyen: Balogh Balázs 
7. helyen: Tari József 
 
2. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok 
ezen határozatban foglalt rangsor alapján kerüljenek kitöltésre 
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
11. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
� Arany János Tehetséggondozó Program  

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az iskola Veréb Dominikát javasolja támogatásra. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy Dominika jó tanul, az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban szeretne tovább 
tanulni. Édesanyja egyedül neveli. Javasolja támogatását, illetve javasolja, hogy a képviselő-
testület egyszeri beiskolázási támogatást ítéljen meg számára.  
 
Tímár László polgármester: 
Szavazásra teszi fel, és elfogadásra javasolja, hogy az Arany János Tehetséggondozó 
Programban az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák Vereb Dominika számára a 
programban való részvétele idejére tanévenként 15.000.- Ft egyszeri szociális támogatást 
nyújt, az adott tanév szeptember 30-ig. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
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96/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételről szóló előterjesztést 
megtárgyalta , és az alábbi határozatot hozta:   
 
1. Tarnaméra település Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Veréb Dominika nyolcadik évfolyamos tanuló Tarnaméra település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 
 
2. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétele idejére 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer forint egyszeri szociális támogatást nyújt, 
2014. szeptember 30-ig. A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében 
biztosítja. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a határozattal együtt − 
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
 
Felelős: polgármester  
 
Határidő: 2013. december 10. 
 
� Óvodai és iskolai gyermekek Mikulás csomag támogatása 

 
Tímár László polgármester 
 
Elmondja, hogy mind az óvoda, mind az iskola kérelme előzetesen kiküldésre került. 
Javasolja a támogatás megítélését, véleménye szerint akár nagyobb összeget is meg lehet 
szavazni, mint 500 forint. Összesen 204 gyermekről van szó. 
 
Kiss Ferenc képviselő:  
 
Egyetért a támogatással. Az intézményeknek is van költségvetése, az óvodának most volt 
jótékonysági bálja. Véleménye szerint ezeket a csomagokat el lehet készíteni, így több 
minden belefér egy bizonyos összegbe. 
 
Tímár László polgármester: 
 
A hivatalban a csomagokat el lehet készíteni. Természetesen az önkormányzat adja az iskola 
tanulóinak. Javasolja, hogy a rendelkezésre álló összeg 122.500 Ft legyen.  
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az óvodai és az iskolai gyermekek számára az 
önkormányzat 122.500 Ft összegben Mikulás csomag ajándékozzon az kézfelnyújtással 
jelezze.  
 

(szavazás) 
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

97/2013. (XI.28.) önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mikulás csomag ajándékozására 
vonatkozó intézményvezetői kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzata a Napsugár Óvoda intézménybe járó 60 fő óvodás 
gyermek, valamint a Tarnamérai Általános Iskola 144 tanulója részére Mikulás csomagot 
ajándékoz.  
 
2. A képviselő-testület a Mikulás csomagra összesen 122.500.- Ft, azaz Egyszáz-
huszonkettőezer-ötszáz forint összeget biztosít a tartalékkeret terhére.  
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csomagok beszerzéséről, 
és az intézmények részére történő átadásáról. 
 
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján gondoskodjék 
az előirányzat átcsoportosításáról. 
 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
Határidő: 2013. december 05. 
 
� Bene Gergő földterület vásárlási ajánlata 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a kérelem előzetesen kiküldésre került.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Melyik terület ez pontosan, a kőhíd melletti? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Úgy gondolja, hogy az úgy nevezett cigánygödör és a Bene Ferenc melletti terület. Javasolja, 
hogy a következő testületi-ülésre kerüljön pontosításra a terület elhelyezkedése, majd ezt 
követően tárgyalja újra a kérelmet a testület.  
 
A képviselők egyetértenek a javaslattal.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy több megkeresés is érkezett közösségi busz, illetve 
személygépkocsi pályázatra.  
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Somodi Mihály képviselő: 
 
Az önkormányzat nem akar részt venni benne? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy ezeknek a gépjárműveknek a fenntartási költsége az önkormányzatot terhelik. 
A helyi utak felújítása kapcsán elmondja, hogy a műszaki átadás időpontja a következő héten 
lesz. A faluközpont műszaki felülvizsgálatának időpontja egyeztetés alatt áll.  
A pontos időpontról a későbbiekben fogják a képviselő-testületet értesíteni. Elmondja, hogy a 
temető előtti részt helyrehozták, sajnálatos módon a busz ott parkol. Elmondja továbbá, hogy 
az Üdülő sor hátsó szakasza is elkészült, kialakítottak egy visszafordítót is. Kijavították a 
gyógyszertár és a strand előtti területet.  
A Kistérségi tartozás kapcsán elmondja, hogy Heves város adósságrendezése folyamatban 
van. 
Elmondja, hogy aláírásra került az Agria Ügyelet Kft-vel az orvosi ügyelet ellátásra irányuló 
szerződés.  
Az egészségügyi ellátás kapcsán elmondja, hogy a hevesi járó beteg szakrendelő épületének 
felújítása hamarosan megtörténik.  
Elmondja, hogy a Hevesi Sportcsarnok üzemel, szeretettel várnak mindenkit. 
Szabó Zsolt Hatvan város polgármesterének kérésére elmondja, hogy a hatvani jégpálya 
üzemel, szeretettel várnak minden korcsolyázni vágyót.  
Elmondja, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban többször szóba került az országgyűlési 
képviselővel. Szükséges lenne a pályázat, de jelentős többlet terhet róna a lakosokra.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
A temető előtti parkolóval kapcsolatban elmondja, hogy a busznak ott nincs keresni valója, 
valahol máshol kellene parkolnia. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Meg fogja keresni a munkáltatót. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
A testület már engedélyezte a busz parkolását azon a területen. Célszerű lenne, valami 
alternatív parkolóhelyet ajánlatni, ha itt megtiltja a testület a parkolást.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az idei év Falu Karácsonya 2013. december 21. napján kerül megszervezésre. 
Minden képviselőt szeretettel várnak.  
Elmondja, hogy a kastély állapota rossz, sok helyen mállik a vakolat, a belső világítással is 
problémák vannak. Hamarosan megoldást kell találni a problémára.  
A közfoglalkoztatottak kompetencia alapú oktatásával kapcsolatban elmondja, hogy előre 
láthatólag december 2. napján indul a képzés, a kastélyban lévő tanteremben kapnak helyet az 
oktatottak. 
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Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a társulás és az Agria Ügyelet Kft között kötött szerződést a társulás 
tagtelepülési képviselő-testületeinek nem kell elfogadnia? 
 
Tímár László polgármester: 
 
Ha a testület kéri, a következő ülésre kiküldésre kerül a szerződés.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy az utcanév változásból adódóan a Fürdő utca tábla mikor készül el. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ebben a tárgyban nem született képviselő-testületi döntés. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Két tábláról van szó. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Amennyiben a testület kéri, megteszi a szükséges intézkedéseket. 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
19 óra 45 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 
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Dr. Bessenyei Ákos Somodi Mihály 
képviselő képviselő 

 


