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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. december 12. 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:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 
Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és Molnár Andrásné 
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: Szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítása 
2. napirendi pont: 2014. évi munkaterv elfogadása  
3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
1. napirendi pont: Szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítása 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy törvényi előírásnak alapján 
2013. december 31-ig rendeletben kell szabályozni az önkormányzati segély 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait. Ennek megfelelően készült el a rendeletmódosítás. Elmondja, hogy a 30 napos 
ügyintézési határidő 15 napra csökkent. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Kérdés, észrevétel nem érkezett 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a szociális rendelet és gyermekvédelmi rendelet 
módosításával, az kézfelnyújtással jelezze.  
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(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő testületének 
 

10/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete  
 

a szociális ellátásokról szóló  4/2012.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2. napirendi pont: 2014. évi munkaterv elfogadása  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a munkaterv előzetesen kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a január 30. napján tartandó ülés második pontjában az 
„Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata” pontosan melyik 
intézményt jelenti. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzatnak egyetlen intézménye van, a Tarnamérai Napsugár 
Óvoda. A közös önkormányzati hivatal és az óvoda között kötött gazdálkodási feladatokkal 
kapcsolatos megállapodás. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Ezt le lehetett volna írni. Felteszi kérdésként, hogy közös testületi ülés mikor lesz? Elmaradt a 
közös hivatal működéséről szóló beszámoló, ez közös ülés keretében lesz? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy eddig nem volt lehetőség egyeztetni a településekkel, hogy váltó rendszerben, 
vagy csak Tarnamérán lesz közös ülés. Az együttes testületi ülésen mindig annak a testületnek 
a munkatervében szerepelnek, ahol megtartásra kerülnek. Az együttműködés indokolttá teszi 
a közös testületi ülések megtartását.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Köszöni. Már javasolta, hogy a Hevesi Tankerület adjon tájékoztatót az iskolában folyó 
munkáról. Javasolja, hogy 2014-ben legyen ilyen beszámoló. 
 
Tímár László polgármester: 
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A júniusi ülésre javasolja a beszámolót. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a Falunap mikor kerül megtartásra?  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a januári ülésen napirendi pontként szerepel az éves rendezvényterv 
elfogadása. A közművelődést szervező ebben fogja szerepeltetni, hogy milyen programokat 
szeretne. A költségvetés tervezése során a szükséges források hozzárendelésre kerülnek. Az 
időpont kitűzése képviselő-testületi döntés.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszöni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az év második felének munkaterve a jelenleg hatályos jogszabályok alapján 
készült, ez a jogszabályváltozások alapján módosulhatnak. Elmondja továbbá, hogy 
helyhatósági választások időpontja nem ismert, így az alakuló ülés időpontja nincs 
meghatározva.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a 2014. évi munkaterv elfogadásával, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
 

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

98/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2014. évi 
munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező - a 
2014. évi munkatervet az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja 
 
Felelős: polgármester   
 
Határidő: azonnal  
 
3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
 
� Heves Megyei Vízmű Zrt. megállapodás 2013-2014. évi bérleti díj fizetéséről 
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Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a megállapodás az ivóvízre és szennyvízre vonatkozó bérleti díj mértékét 
tartalmazza. A bérleti díjak mértéke a térségben elfogadottak. Elmondja, hogy a bérleti díjakat 
a víziközmű-vagyon pótló beruházási és rekonstrukciós munkáinak elvégzésére kell 
elkülöníteni.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Elmondja, hogy a szennyvíztelep nem működik szabályosan. Javasolja, hogy a bérleti díjak 
erre legyenek elkülönítve. Legyen ez prioritás. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a megállapodás elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

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

99/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel 
kötendő „Megállapodás 2013-2014. évi bérleti díj fizetésről” szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő 2013-2014. évi bérleti díj fizetésről szóló 
megállapodás tervezetét jóváhagyja. 
 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti díj fizetésről szóló 
megállapodást aláírja.  
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
� Koczka Ferenc Körzeti Megbízott kérelme 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a kérelem előzetesen kiküldésre került. Elmondja továbbá, hogy a körzeti 
megbízott, az általa bérelt lakásban felújításokat végzett, ezen felújítások összegének 
beszámítását kéri a lakbérbe. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Véleménye szerint állagmegóvást végzett a bérlő. Támogatja a kérelmet. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
Nem tudja, hogy milyen felújítások történtek.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy a védőnői lakás felújításakor az előteret hozatta rendbe. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy a bérlőnek egyeztetni kell a bérbe adóval, bármilyen felújítási munka 
előtt. Előzetesen ez nem szerepelt a testület előtt. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület tekintse meg az elvégzett munkálatokat és a soron 
következő testületi ülésen tárgyalja újra a kérelmet.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Véleménye szerint a kérelem arról szól, hogy az idei évben megállapított 5.000 Ft/hó bérleti 
díjba számítsa be az önkormányzat ezt a felújítást, illetve azt kérelmezi, hogy a továbbiakban 
is 5.000 Ft/ hó legyen a bérleti díj.  
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Az idén még nem fizetett bérleti díjat? Eddig még erről nem tudott a képviselő-testület, ahhoz 
a képviselő-testület nem járult hozzá, hogy ideig is nem fizessen. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Úgy értelmezi a kérelmet, hogy a felújításra elköltött 195.392 Ft-ot kívánja teljes egészében 
lelakni. Nem tudja, hogy ezekhez a felújításokhoz a képviselő-testületnek előzetesen hozzá 
kell-e járulnia.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Ha a szerkezetet is érintő felújításról van szó, akkor igen. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Természetesen más szabályokban is meg lehet állapodni, olyan bérleti szerződést kell kötni, 
mely ezeket a kérdéseket tisztázza.  
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Úgy gondolja, hogy, ha ez a beruházás a lakás állagának megóvása érdekében történt, ami 
egyébként a bérlő feladata, akkor ez a kérés teljesíthető. Nem gondolja, hogy ez külön 
megtekintést igényel. Ebben az értelemben támogatja a kérelmet. 
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Kiss Ferenc képviselő: 
 
A kérdés az, hogy utólagosan hozzájárul-e a képviselő-testület a felújításhoz.  
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
A bérleti szerződést később is lehet módosítani, bele lehet esetleg tenni, hogy nagyobb 
beruházás esetén a képviselő-testülettel előzetesen egyeztessen.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az alap bérleti szerződésben benne van, hogy a bérlő köteles a bérleményen 
végzett bármilyen munkálatot előzetesen egyeztetni a bérbeadóval. A bérlő figyelmét 
nyomatékosan fel kell hívni erre. 
Javaslata a következő:a bérlő a 2013. évi bérleti díjat teljes egészében lelakhatja, 2014 és 
2015 évekre pedig bérleti díj mentességben részesül. 
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

100/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Koczka Ferenc bérlő kérelme 
alapján a Tarnaméra, Mátyás király u. 3/b. alatti épületében található szolgálati lakás 
bérletéről az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tarnaméra, 
Mátyás király u. 3/b. sz. alatti épületében található szolgálati lakáson Koczka Ferenc 
bérlő által 195.392 Ft értékben végzett állapotmegőrző munkáit. 

2. Az elvégzett munkák fejében a 2013. január napjától számított 3 éven át, 2015. 
december 31 napjáig lakbérmentességet biztosít Koczka Ferenc bérlőnek 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
� Bécsi Vilmos Tarnazsadány Körzeti Megbízott kérelme 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előző években 5.000 Ft/hó összegben került a szolgálati lakás bérleti díja 
megállapításra. A bérlő kéri, hogy a következő évben a bérleti díj ugyanezen összegben 
kerüljön megállapításra.  



Oldal 8 / 15 
 

 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Javasolja a kérelem elfogadását. Véleménye szerint nem kellene minden évben kérelmezni 
ezt.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint célszerű évenként felülvizsgálni a bérleti díjat, nem 
javasolja ennek megváltoztatását.  
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Bécsi Vilmos által bérelt szolgálati lakás bérleti 
díja a 2014. évi időszakra, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

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

101/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bécsi Vilmos bérlő kérelme 
alapján a Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti Rendőrörs épületében található szolgálati lakás 
bérletéről az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. 
alatti Rendőrörs épületében található 1 szobás szolgálati lakást Bécsi Vilmos rendőr részére 
2014. január 01. napjától bérbe adja rendőrségi szolgálati lakás céljára. A képviselő-testület a 
szolgálati lakás bérleti díját 2014. évre 5.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
� Előirányzat átcsoportosítás 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az előterjesztés kiosztásra került. Megkérdezi Vargáné Tóth Márta 
jegyzőasszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója a leírtakkal kapcsolatban. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ezekről az átcsoportosításokról többször szó volt az év folyamán. Úgy 
gondolja, hogy a gyermek intézményi étkeztetéshez nyújtott szerkezetátalakítási tartalék teljes 
egészében felhasználásra fog kerülni. A mutatószám felmérés is az alapján készült, hogy 
megnézték az önkormányzat saját forrásból még mennyit tesz hozzá. Javasolja, hogy ezen 
szakfeladatra nyújtott szerkezet átalakítási tartalék teljes egészében itt kerüljön felhasználásra.  
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A gyermek intézményi étkeztetés jelenleg egy szakfeladaton szerepel, javasolja a szakfeladat 
megbontását iskolai és óvodai intézményi étkeztetésre az ellátott feladat és kiadások 
arányában.  
Az utak felújítását tervezte az önkormányzat autópálya építés útfelújítás szakfeladaton, ez egy 
beruházás jellegű szakfeladat, javasolja, hogy az ezen szereplő előirányzat és kiadás az 
üzemeltetés szakfeladatra kerüljön. 
Elmondja, hogy az év vége felé már látszik, hogy a temetési segély szakfeladaton maradvány 
keletkezik. Elmondja továbbá, hogy az ünnepek előtt megnövekedett az átmeneti segélyt 
igénylők száma, ezért javasolja, hogy a temetési segély szakfeladat maradványa 
átcsoportosításra kerüljön az átmeneti segély szakfeladatra. 
Az év közben kapott szerkezetátalakítási tartalék esetében van egy-két olyan feladat ellátási 
hely, ahol az előirányzat nem elegendő. Ezek mind-mind önkormányzati kötelező 
feladatellátás működési kiadásai. 1.000.000 forint előirányzat átcsoportosítást javasol az 
igazgatási szakfeladatra. Ide lett lekönyvelve az iskolai gázenergia szolgáltatás. Ebben az 
évben a polgármesteri hivatal fűtésére gázenergiát nem tervezett a testület, hiszen fafűtésre 
tervezett, de a kémény késői felhúzása miatt két hete tud működni, addig gázzal fűtött a 
hivatal.  
A közvilágítás szakfeladat alultervezett, ide is kb. 1.000.000 forint előirányzat 
átcsoportosításra van szükség.  
Tekintettel arra, hogy év közben a könyvtár épülete e célból használatra került és ehhez 
dologi, működési kiadásokat a testület nem tervezett, ezt pótolni kell a könyvtár, 
közművelődés szakfeladaton. Közművelődés esetében gáz és villamos energiánál az 
önkormányzat általány díjat fizet, tehát a becsült fogyasztás alapján került az összeg 
megállapításra. 
Kis értékű tárgyi eszköz, irodaszer szakfeladat tekintetében 500.000 forint előirányzatra van 
szükség. 
A könyvtárban a bútorbeszerzésen kívül más eszközök is beszerzésre kerültek, itt összesen 
500.000 forint előirányzat átcsoportosításra van szükség. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Véleménye szerint a testület egy lépcsőben döntött az útfelújításról, csak két részben lett 
megvalósítva. A kéményfelhúzással kapcsolatban felteszi kérdésként, hogy miért csak a fűtési 
szezonban csinálták meg. Aki erre nem figyelt oda az fizesse ki az ebből adódó különbözetet. 
Az egész nyár ott volt a felújításra.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Véleménye szerint az előterjesztőnek nem volt elég ideje az előterjesztés átgondolására. 
Felteszi kérdésként, hogy az intézményi étkeztetésénél a 809.000 forint az az összeg amivel 
az önkormányzat kiegészíti a gyermek étkeztetést? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy sajnos nem érti a kérdést. Elmondja, hogy az önkormányzat térítési díj 
kedvezményt nem nyújt, viszont ebben az évben a térítési díjak úgy kerültek megállapításra, 
hogy a képviselő-testület tudta, hogy a térítési díj és az étkeztetési kiadások között van egy 
rés, amit a beszedett térítési díj nem fedez le, ebből adódik a különbözet. Ezt a központi 
kormányzat tudta, ahogy azt is, hogy a térítési díj kedvezményben részesülők köre 
folyamatosan változik. Az önkormányzatok esetében pusztán térítési díj beszedésből az 
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étkeztetés feladatellátást nullára hozni nem lehet. Ezért készült a nyár folyamán egy pályázat 
és az ott kimutatott önkormányzati többletforrást kapta meg az önkormányzat. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Valójában miután a képviselő-testület megpályáztatta a közétkeztetést, szabálytalanul, a 
kiírástól eltérően a magasabb összegű térítési díjat fogadta el, emiatt egyrészt a szülőkre, 
másrészt az önkormányzatra hárult a különbözet, ebből keletkezett ez a hiány. Az egész 
eljárás szabálytalan volt. Az állam az önkormányzat részére a plusz költséget megtéríti. 
Egyetért az utak esetében az átcsoportosítással. Milyen összeg érkezett és milyen összeg kerül 
átcsoportosításra, ez hiányzik az előterjesztésből. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Az út, autópálya építés szakfeladat minden egyes előirányzatát és teljesítését kéri 
átcsoportosítani az 522-110 szakfeladatra. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Mennyit kapott az önkormányzat szerkezet átalakításra és mennyit kell az egyik helyről a 
másikra tenni? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Útra az önkormányzat szerkezetátalakítási tartalékot nem kapott. Kapott az általános  
működési támogatások  a), b) pontjára, illetve a beszámítási összeget csökkentik, mely 
mindháromra felhasználható működési kiadások finaszírozására.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Menyi ez az összeg? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
3.953.310 Ft. Elmondja, hogy a képviselő-testület döntése alapján 4.636.313 Ft és 4.430.735 
Ft utak kátyúzásra felhasznált összegeket kérik az egyik szakfeladatról a másikra 
átcsoportosítani.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Az előterjesztésben számszakilag le kellett volna írni.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a jövőben, így fognak eljárni a hivatal munkatársai az előterjesztés 
előkészítése során. Elmondja, továbbá, hogy erről a testület már egyszer döntött, ezért nem 
érezte szükségesnek számszakilag leírni. 
 
Bencze László képviselő: 
 



Oldal 11 / 15 
 

Ott a tartalék terhére döntött, itt viszont a pótelőirányzat terhére. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Nem. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Kéri, hogy ez számszerűsítve legyen az előterjesztésben. Felteszi kérdésként, hogy az 
átmeneti segély már túllépésre került-e, vagy vannak még folyamatban kérelmek. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az összeg nem került felhasználásra, vannak folyamatban kérelmek, 
melyekben döntés még nem született.  
 
Bencze László képviselő: 
 
A könyvtári szakfeladat ellátásánál elmondta, hogy 1.900.000 forintos támogatásból egy 
könyvtárat, 8 órás foglalkoztatásban fenn tartani nem lehet.  
Közösségi rendezvényre 1.500.000 forintot hagyott jóvá az önkormányzat, ez 1.100.000 forint 
körül teljesült, ott is maradt maradvány. Ennek mi a sorsa? Ez az összeg kerül majd, a 
könyvtárhoz átcsoportosításra? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy faluközösségi rendezvények esetében 150.000 forint előirányzat van jelenleg, 
mely összeget a december 21. napján megrendezésre kerülő Falu karácsonyra rendezvényre 
kíván az önkormányzat felhasználni. Tehát pontosan az eredeti képviselő-testületi döntésben 
foglaltak végrehajtása történik meg. Ott előirányzat nem marad. 
Amit a könyvtár szakfeladat ellátásra kérnek az a könyvtár üzemeltetésére vonatkozó többlet 
előirányzat. Képviselő-testületi döntés alapján került heti 40 órában a könyvtáros, 
közművelődés szervező foglalkoztatásra, szintén képviselő-testületi döntés alapján került sor 
a könyvtár bővítésére és a pályázat benyújtására. Tehát ezt az épületet, rendeltetése szerint 
üzemeltetni kell.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Falunapra az testület külön jóváhagyott 1.500.000 forintot, abból maradt meg.  
 
Tímár László képviselő: 
 
A faluközösségi rendezvény egy szakfeladaton szerepel, ebbe van benne a falunap és a falu 
karácsonya is.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Szerkezet átalakítási tartalék címen kapott az önkormányzat összesen 584.000 forintot 
szociális gondozás és házi segítségnyújtásra. Ezt mire fordítja az önkormányzat. 
 



Oldal 12 / 15 
 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy ezt a szerkezet átalakítási tartalékot csak az adott szakfeladaton lehet 
felhasználni, így ez semmilyen átcsoportosítást nem igényel. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Akkor mire költ el az önkormányzat 584.000 forintot.  
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az eredeti költségvetési összeget költi el az önkormányzat, csak nem a 
képviselő-testület saját forrásából, hanem a szerkezet átalakítási tartalékból. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Úgy tudja, hogy a szerkezet átalakítási tartalékkal nem lehet a saját költségvetést csökkenteni. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy a héten tartott értekezleten szereztek erről tudomást.  
 
Bencze László képviselő: 
 
Tehát közel 600.000 forint a tartalékba kerül. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Akkor kerülne a tartalék keretbe, ha ez az összeg nem kerülne felhasználásra, vagy feladat 
elvonás történne. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Akkor mi történik ezzel az összeggel, amikor a kapott összeg az önkormányzat költségeit 
csökkenti? 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat többet költ a házi segítségnyújtás feladatellátásra, mint amit 
a központi költségvetés támogatást nyújt.  
 
Bencze László képviselő: 
 
A képviselő-testület ezt az összeget a költségvetésében lefedezte, a szerkezet átalakítási 
tartalékként pedig plusz kapott még hozzá. 
 
Vargáné Tóth Márta jegyző: 
 
Elmondja, hogy sajnos nem érti a kérdést. Elmondja továbbá, hogyha képviselő úr írásban 
pontosan benyújtja kérdését, a hivatal munkatársai válaszolni fognak. 
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Bencze László képviselő: 
 
Oda fog figyelni erre. Elmondja, hogy egyetért Kiss Ferenc képviselő társával a kéménnyel 
kapcsolatban.  
 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Kéri, hogy a képviselők tartsák tiszteletben egymást és emberi hangnemben beszéljenek. 
Elmondja, hogy ő örül, hogy újra van könyvtára a falunak. Sok településvezető gondolja úgy, 
hogy a településnek kell, hogy legyen valamilyen megtartó ereje. Úgy gondolja, hogy egy 
működő intézmény lehet ilyen erő. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület a költségvetés tervezése során azért döntött a hivatal 
vegyes tüzeléséről, mert az költségkímélőbb. A kémény javítható lett volna nyáron is, attól, 
hogy a költségvetés most jobban áll, nem feltétlenül kell szórni a pénzt. 
 
Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 
 
Kéri a képviselő-társait, hogy kérdéseiket mindenki számára érthetően tegyék fel, és ha 
esetleg a válasz számukra nem megfelelő, azt kezeljék megfelelőn. Kéri, hogy mutassanak 
önmérsékletet. Kéri, hogy az esetleges szubjektív megjegyzéseket nem ennél az asztalnál kell 
megtenni. Ha valaki hibát gondol, vagy észrevétele van a kioktatási forma nem ide való és 
nem képviselőhöz méltó. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Köszöni a hozzászólásokat.  
 
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a költségvetési átcsoportosítással, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

102/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat hagyja jóvá:  
 
a gyermek intézményi étkeztetés feladatellátás tényleges felhasználásának  pontosabb 
kimutatása érdekében az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatról a ténylegesen az 
óvodásokra fordított bevételek és kiadások átcsoportosítását rendeli el z óvodai intézményi 
étkeztetés szakfeladatra. 
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Az év közben központi költségvetésből kapott gyermek intézményi étkeztetésre biztosított 
809.250.- Ft előirányzat átcsoportosítását rendeli el a 562-912 óvodai intézményi étkeztetés és 
a 562-913 iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatokra arányosan megosztva. 
 
A 421-100 út- autópálya építés megnevezésű szakfeladatról az előirányzat és teljesítése 
átcsoportosítását rendeli el a 522-110 Közutak-, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
szakfeladatra, figyelemmel arra, hogy a tényleges kiadások felújításra, kátyúzásra és 
fenntartásra kerültek előirányzásra. 
  
A 883-123 temetési segély szakfeladatról 150.000.- Ft előirányzat átcsoportosítását rendeli el 
a 882-122 átmeneti segély szakfeladatra. 
 
Az év közben központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékból önkormányzatunkat 
megillető összegből 841-126 szakfeladatra gázenergia szolgáltatásra 1.000.000.- Ft-ot, a 841-
402 közvilágítás szakfeladatra 1.000.000.- Ft-ot, a 910-121  könyvtári közművelődési 
szakfeladat dologi kiadásokra (gáz- és villamos energia, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés stb)  
500.000.- Ft-ot.   
 
Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
� Bene Gergő földterület vásárlási kérelme 

 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület az előző ülésen már tárgyalta a kérelmet. Azóta a 
területet megtekintette, ez a terület a jelenleg saját tulajdonú földje mellett van az Ózsváriék 
által bekerített területen. Gödrös, rossz állapotú terület. Javasolja a terület eladását. 
 
Szavazásra teszi fel, aki a földterület eladásával, az kézfelnyújtással jelezze.  
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

103/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bene Gergő tarnamérai lakos 
termőföld vételére irányuló kérelmét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bene Gergő részére a  
 
- 0100/1 Hrsz-ú 5032 négyzetméter kivett agyaggödör elnevezésű ingatlant 200.000.-Ft, azaz 
kétszázezer forint vételáron értékesíti. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, 
valamint hozzájárulását adja az ingatlan vevő nevére ingatlan nyilvántartásban történő 
bejegyzésére.  
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Felelős: Polgármester  
 
Határidő: értelem szerint 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a vezető óvónőtől kapott a testület köszönő levelet a mikulás csomagokért. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Az iskola nevében is köszöni a csomagokat, örömmel vették a gyermekek. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Köszöni a köszönő szavakat. Több helyen látta, hogy az önkormányzat fát hord ki házakhoz, 
kik kaphatnak ebből a fából és mennyit 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy rászorultság alapján kerül kiosztásra. A szociális gondozók jelzése alapján, 
illetve lakossági megkeresés alapján kerül megállapításra, nagyjából egy kocsinyi fát kapnak.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, ha tudnak olyan lakosról aki rászorul, jelezzék a hivatalban. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Jó lenne most az a 400 mázsa fa. 
 
Tímár László polgármester 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
17 óra 45 perckor bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 

Keresztesiné Ollári Anna Molnár Andrásné 
képviselő képviselő 

 


