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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. december 09. 
napján 15 órakor Tarnamérai Általános Iskola tornatermében (3284 Tarnaméra, Dobó u. 1/b.) 
megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásról 
 
Jelen vannak:     

Mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Tímár László polgármester: 
 
A polgármesteri beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, 
észrevétele. 
 
Dr. Gulyás István: 
 
Elmondja, hogy két vándorkiállítás van jelenleg, mely Tarnaméra hívnevét öregbíti, egy 
Budapesten és egy Záhonyban. Tervei között szerepel egy állatorvosi és egy polgárőr 
múzeum létrehozása. A polgárőr múzeum Hatvan városában kaphat helyet. 
Javasolja, hogy ősszel az összegyűjtött lombok is elszállításra kerüljenek a hulladékszállító 
által.  
A közfoglalkoztatottak munkájához elmondja, hogy véleménye szerint munkájukat jól végzik. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és a településért végzett munkát. Elmondja, hogy az egri 
Városgondozás Kft.-vel egyeztetni fog a lombhulladék elszállításával kapcsolatban.  
 
Lövei László: 
 
Elmondja, hogy tartalmas beszédet hallhattak. Főleg szennyvízberuházás lehetőségeiről 
szeretne hallani, ennek elmaradása visszafordíthatatlan folyamatokat indít el a környezetben.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy jövő tavasszal indul egy KEOP-os pályázat melyben már az előkészítési 
munkálatokra is lehet pénzt nyerni. Elmondja, hogy célszerű Boconáddal együtt kiépíteni a 
szennyvíztisztítót. A cél az, hogy a beruházás minél kevesebb költséget rójon a lakosokra. 
Elmondja, hogy ha aktuális lesz a pályázat tájékoztatást fog adni. 
 
Tóth József: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja után mi a terve a 
területtel a testületnek.  
 
 
 
 
 



Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a hulladéklerakó rekultivációja uniós pályázatban valósult meg, melynek 
fenntartási időszaka van. A pályázat kedvezményezettje nem az önkormányzat volt, így 
pontos információt a későbbi felhasználhatóságról, tervekről nem tud adni.  
Dankó Attila: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a települési rendezvényeket miért mindig olyan szombatra teszik, 
amikor dolgozni kell. Kérdezi továbbá, hogy miért olyan előadót hívtak meg a falunapra, aki 
nem a szomszéd településen élőket is idevonzotta.  
Felteszi kérdésként, hogy mikor várható térfigyelő kamera kiépítése. 
 
Tímár László képviselő: 
 
Elmondja, hogy a térfigyelő kamera kiépítése a Polgárőr Egyesület LEADER pályázatában 
szerepel, a pályázat elbírálás alatt áll. A rendezvények napjainak meghatározásához elmondja, 
hogy általában délutáni programok vannak, aki akar részt tud rajra venni. Elmondja továbbá, 
hogy a fellépő személye nem okozott komolyabb problémát. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Elmondja, hogy a költségvetés is megszabja, hogy milyen fellépőket hív meg az 
önkormányzat. Elmondja továbbá, hogy az említett fellépő a fiatalok körében nagyon 
népszerű. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy szeptember végén volt a „Szeretlek, Magyarország” című rendezvény. 
Színvonalas előadók léptek fel, sajnálja, hogy ennyire alacsony volt az érdeklődés. Mindenkit 
bíztat a települési rendezvényeken való részvételre.  
 
Szarvas Zsoltné: 
 
Elmondja, hogy őt is bántja a rendezvényeken való alacsony részvétel. Véleménye szerint 
nagyobb összefogásra lenne szükség a településen. Nagy az érdektelenség. Megköszöni az 
Üdülő sor rendbetételét. Kéri, hogy vizsgálják felül a hulladékszállítás útvonalát, hogy ne ez 
az utca legyen az utolsó. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy valóban van egy bizonyos fokú érdektelenség a településen, ami a lakosok 
életkörülményeivel is összefügg. 
Az utcák kátyúzásával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat meg tett minden olyan 
intézkedést, amit a költségvetés engedélyezett. A hulladékszállítási útvonallal kapcsolatban 
egyeztetni fog a szolgáltatóval. Kéri, hogy a lakosok is figyeljenek oda az utak állapotára. 
 
Lövei László: 
 
Elmondja, hogy Tarnaméra régen mikrotérségi központ volt. A szennyvízberuházás 
elmaradása is tehet arról, hogy a fiatalok elmennek a településről. Meg kell csinálni, nem 
szabad várni vele. Ez fontos ipartelepítő tényező lenne, ide kell hozni a vállalkozásokat.  



Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a település önerőből nem tudja véghez vinni a csatornázást, meg kell várni a 
pályázati lehetőségeket.  
Katona Istvánné: 
 
Elmondja, véleménye szerint a fiatalok a munkalehetőség hiányában mennek el. A térségben 
is olyan munkahely, ami nagy számban foglalkoztatna. 
 
Szanyi Istvánné: 
 
Felteszi kérdésként, hogy az elgázolt állatok tetemeit miért nem szedik össze. Kérdezi 
továbbá, hogy a hirdető táblák aktualizálása, rendbe tétele kinek a feladata. A fiatalok sokszor 
letépkedik a hirdetményeket. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kéri, hogy ha lakosok állati tetemet látnak, azt jelezzék az önkormányzatnál. Elmondja, hogy 
a fiatalok rongálása, vandalizmusa nagy problémát jelent a településen. Nagy felelőssége van 
ebben a szülőknek is. 
Felhívja a figyelmet a házaló árusok, ál árusítók átveréseire. Kéri hogy fokozottabban 
figyeljenek, ha bárki ilyesmit tapasztal azonnal jelezze a hivatalban. 
Elmondja, hogy kezdeményezték a Rendőrőrs visszaállítását. Egyenlőre a létszámot kell 
feltölteni.  
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy a pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiatalokat 
emberi módra neveljék. Próbálnak hatni rájuk. 
Szeretettel meghív mindenkit a Falu karácsonya rendezvényre. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat a lehetőségeket igyekszik kihasználni. 
 
Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt. Boldog Békés Karácsony Kíván a 
megjelenteknek és családjaiknak. 
A közmeghallgatást a polgármester 18 óra 25 perckor bezárta. 
 
Megköszöni a megjelenést a település lakosságának. 
 

 
 

k.m.f. 
 

 
 
 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 
polgármester jegyző 

 


