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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. január 30. napján 16 órakor 

Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott 

képviselő- testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Kiss Ferenc    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály   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 Bencze László képviselő 

igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. Elmondja, hogy Dr Bessenyei Ákos 

képviselő később érkezik a képviselő-testületi ülésre. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Andrásné 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 2004. évi költségvetésének I. 

fordulós megtárgyalása 

2. Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata 

3. Közétkeztetés beszerzése – pályázat kiírása 

4. Éves rendezvényterv megtárgyalása 

5. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének I. fordulós 

megtárgyalása 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a költségvetést érintő 

jogszabályváltozásokról. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a tavalyi évben volt az első nagyobb változás az önkormányzatok 

finanszírozásában. A korábbi normatív típusú finanszírozásról áttértek a feladat típusú 

finanszírozásra, ahol az adott feladathoz nyújt a központi költségvetés működési támogatást. 

Ebben a rendszerben idén jelentős változás nincs, tehát a költségvetési törvény tartalmazza a 

helyi önkormányzatok támogatásának rendszerét.  

Jelentős átalakulás várhatók a helyi önkormányzatok könyvvezetésében, elsősorban a 

számviteli, könyvviteli feladatok területén jelent változást. 2014. január 1. napjától 

megváltoztak a szakfeladatok, az egyes tevékenységeket a kormányzati funkció szerint kell 

besorolni, az előirányzatokat pedig rovat rend alapján kell előirányozni és könyvelni.  

Ettől az évtől kezdve csak a rögzített előirányzat és kötelezettség vállalás után lehet 

ténylegesen számlát kifizetni. 

A költségvetés összeállítása során, figyelemmel arra, hogy az első fordulóban a képviselő-

testület egy részletes költségvetést kap, a korábbi szakfeladatok mellé az új funkció szerinti 

besorolás is feltüntetésre került. A régi főkönyvi számlák mellett a jelenleg ismert 

rovatszámok is szerepelnek. Ez azért lényeges, mert az előirányzatokat ez fogja képezni. Az 

előirányzatok közötti átcsoportosítás úgy történhet, hogy kiemelt előirányzatot a képviselő-

testület módosíthat, előirányzatok között pedig a polgármester jóváhagyásával lehet 

módosításokat elvégezni. Ha valamit rossz helyre tervez az önkormányzat, az jelentheti 

később az előirányzatok, kiemelt előirányzatok módosítását.  

Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy elsősorban tartalmában tekintse meg a költségvetés 

tervezetet. Ha a későbbiekben a funkció szerinti besorolásban vagy a rovat megnevezésekben 

változás lesz, az a második fordulóra átvezetésre kerül. 

Elmondja, hogy a változások miatt nem lehetett megteremteni azt a koherenciát ami 

egyértelmű összehasonlítást jelentett volna az előző évi teljesítéssel és eredeti előirányzattal.  

Elmondja, hogy van még számos olyan terület, ahol a feladatellátás tekintetében kérdés merül 

fel, mind tervezési, mind könyvelési oldalon. Ezeket a kérdéseket a költségvetési értekezleten 

a Kincstárnak is feltették. Elképzelhető, hogy lesznek olyan tételek, ahol a jelenlegi 

ismeretek, a feltett kérdésekre adott válaszok, ellentétesek lesznek a későbbi információkkal. 

A költségvetési értekezleten elhangzott, hogy a közfoglalkoztatottak bérének beállításánál és a 

folyósított segélyek összegénél nem csak az önrészé, hanem a teljes összeget kell betervezni. 

Ez korábban fordítva működött az önkormányzat az önrészt betervezte folyósítást követően az 

önkormányzat a központi költségvetésből megkapta és pótelőirányzatként kerültek 

felkönyvelésre. 10-20 millió forintban mérhető az az összeg, ami az eredeti előirányzathoz 

képest a költségvetési főösszeget a költségvetés elfogadásakor módosíthatja. 

Jelen előterjesztésben az egyes szakfeladatoknál csak az önrész került betervezésre. 

Elmondja, hogy a költségvetési rendelet szerkezetében jogszabályi változás nincs, tartalmát 

tekintve sok a bizonytalanság. Bizonytalan, hogy mely szakfeladatok, mely kormányzati 

funkcióhoz kell sorolni. Olyan alapvető szakfeladatok szűntek meg, melyek helyét még 

keresni kell. Számos olyan szakfeladatot jelölnek most már technikai funkcióval, melyről nem 

lehet tudni, hogy az alapító okiratban szerepeltethető-e, ilyen például az összes folyósított 

ellátás. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy mindezek figyelembe vételével tekintse meg a tervezetet. 

Elmondja, hogy az esetleges változások a következő fordulóra átvezetésre kerülnek. A 

tervezet szerkezete azért lett, így kialakítva mert a részletezett tételek tárgyalhatók, 

összegszerűségben nem fog változni, esetleg csak a helye.  

A bevételi oldalon a gyermek intézményi étkeztetéshez biztosított támogatásnak az elméleti 

szakmai létszám alapján nyújtott támogatási része került a tervezetben feltüntetésre. A 

költségvetési törvény értelmében a február 4. napjáig dönt a minisztérium arról, hogy a 
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gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatásához mely önkormányzatot milyen mértékben 

támogat. A miniszter döntése alapján Tarnaméra önkormányzata gyermek intézményi 

étkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen további 2.325.345 forint támogatást illeti meg. A 

mai információk alapján ezt a működtetési támogatást is eredeti előirányzatként kell 

szerepeltetni.   

Elmondja, hogy a költségvetési törvény alapján valamely miniszter döntési kompetenciájába 

utalt konkrét összeg meghatározás már nem várható. További központi költségvetési 

támogatásból erendető előirányzatra a jelenlegi ismerek alapján nem számít az önkormányzat.  

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az intézményi egyeztetések megtörténtek. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Meglepte, hogy nincs viszonyítási alap az előző évhez. Javasolja, hogy a testület haladjon 

sorba a tervezeten. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a bevételi oldalon az előző évhez képest az előterjesztésben jelzetteken kívül 

változás nincs, azaz a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele nem a tagtelepülési 

önkormányzatokat illeti meg és nem átadott pénzeszközként működik, hanem közvetlenül 

eredeti előirányzatként a székhely település önkormányzata kapja meg. Bevételi oldalon a 

közös hivatal 48.440.000 forint központi költségvetési támogatást kap. 

Az óvoda támogatás két tételből áll. Az egyik létszámhoz kapcsolódó tétel, a másik 

működtetési támogatás. A bevételi oldalt az előterjesztés részletezi.  

Az óvodai nevelés, ellátás feladatai funkcióhoz kiegészítést nem kíván tenni, mivel az 

intézmény szöveges előterjesztés részletesen tartalmazza az indoklást.  

 

/Dr. Bessenyei Ákos képviselő 16:30-kor érkezik a testületi ülésre/ 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy a kiosztott anyag az óvodához kapcsolódik, ez akár létszámot is érinthet. 

SNI-s gyermek óvodai neveléséről van szó, az óvoda pedig alkalmas erre.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy ez nem tartozik a költségvetéshez, ezért javasolja, hogy az egyebek napirendi 

pontban kerüljön ez megtárgyalásra. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Úgy emlékszik, hogy az óvoda esetében étkezési hozzájárulás a dolgozók részére nem volt. A 

közalkalmazottak esetében ez nem kötelező juttatás, de örül, hogy az önkormányzat 

költségvetése megengedi.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a szöveges indoklás részletesen tartalmazza. Nem kötelező, de adható. 

Mértéke pedig azért ebben az összegben került meghatározásra, mert eddig a mértékig a 

kedvező adózású. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Helyettesítési díj és túlóra esetén felteszi kérdésként, hogy mi indokol egy ilyen összegű 

túlóra kifizetést. Úgy látja, hogy a létszám megoldott az óvodai nevelésben.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az óvodavezető szöveges előterjesztése részletesen tartalmazza az indoklást 

óraszám alapján. Leírja, hogy 60 fős óvodában mennyi az óraszám intézményvezető és 

intézményvezető helyettes esetében, ehhez kapcsolódóan vagy órakedvezmény van és többlet 

létszám beállítása, vagy túlóra fizetése az ami a köznevelési törvény alapján indokolt. Ez arra 

az időszakra szükséges, ahol ezek az óraszámok összeadódnak. A 2013-2014-es nevelési 

évben az óvoda 60 fővel működik ezeknek a státuszoknak a létrehozására és a kötelező rend 

betartására szükség van a köznevelési törvény alapján.  

Nem arról van szó, hogy az intézmény azzal számol, hogy éves szinten jelentős tartósan távol 

lévő kollégákat kell helyettesíteni.  

A bevételi oldalon a finanszírozott létszám 6,3 fő. 2014-2015-re a 4 hónapra 4,9 fő. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az önkormányzat költségvetése kapcsán elmondja, hogy intézményi étkeztetésnél mind 

bevétel, mind kiadási oldalon a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet és a jelenleg 

hatályos szolgáltatási szerződés alapján lettek az összeges számolva. Ez a közétkeztetés 

beszerzése pályázat elbírálása után változhat.  

Bevételi oldalon jelentős eltérés az előző évhez képest az adóigazgatás feladaton van, melyet 

a szöveges előterjesztés részletesen indokol.  

Közösségi színtereknél a könyvtár bérleti díjával kapcsolatban, amikor helyi közösségi, 

oktatási, közművelődési és kulturális igények kielégítése céljából veszik igénybe a 

helyiségeket jelentős bérletidíj csökkentést javasolnak. Kéri, hogy a jelenleg hatályos 

bérletidíj helyett 500 Ft/óra bérleti díjat állapítson meg a képviselő- testület. További javaslat 

az, hogy a nagy helyigényű, kipakolós vállalkozóknak a könyvtár intézményét nem adnák 

bérbe, ezeknek helyet a piactéren biztosítana az önkormányzat.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Támogatja a javaslatot. A könyvtárat funkciójának megfelelően kell használni. Elmondja, 

hogy a bérleti díj csökkentéssel is egyetért, hiszen ezzel a szabadidő értelmes, tartalmas 

eltöltéséhez tud teret biztosítani az önkormányzat.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmonjda, hogy bevételi oldalon más változás nincs. 

Kiadás oldalon közutak fenntartása szakfeladaton a központi költségvetésből a helyi utak 

fenntartására kapott támogatás teljes mértékben betervezésre került. Többlet forrás nincs 

benne. Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a karbantartási munkák helyszínére 

és mértékére.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, a János utcai járda teljes felújítását. A járda teljes leaszfaltozása a jelenlegi 

szélességében 690.000 Ft költséget jelentene.  

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy erről a most kell-e dönteni a képviselő-testületnek? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Nem. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A lakóingalan bérbeadása, üzemeltetése három önkormányzati vagyonelem működtetését 

jelenti. Van három olyan lakásként nyilvántartott ingaltan, melyek bár használaton kívüliek 

minimális alap közüzemi díjat kell fizetni. Ez a Pozsonyi utcai, az Árpád utca 15. sz. alatti és 

a védőnői szolgálati lakás.  

Az épületüzemeltetési szakfeladat ebben a formájában megszűnik, ezek a költségek az 

igazgatási szakfeladaton jelentkeznek.  

A zöldterület kezelés esetében minden, ami nem egyéb városgazdálkodási feldathoz tartozik 

itt került megtervezésre. Egy fő, fő állású, munka törvénykönyves alkalmazotthoz kapcsolódó 

személyi bér és járulékai, valamint a település egészére vonatkozó üzemeltetési kiadások 

kerületek megtervezésre. 

Az önkormányzati jogalkotás megszűnt szakfeladat. Szintén az igazgatási szakfeladnál kerül 

betervezésre.  

Az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton kerül betervezésre a korábbi épület, 

építményüzemeltetésen szereplő 1 fő, munka törvénykönyves hivatalsegéd, a települési 

képiviselők és a polgármester szsemélyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a 

település működtetéséhez és a Mötv. alapján kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, 

elsősorban vásárolt szolgáltatás újtán megvalósított feladatellátások. 

Elmondja, hogy az összeállítás során próbálták bemutatni, hogy milyen költségelemnél mit 

kell a költségek alatt érteni. 

A második fordulóra ezen a szakfeladaton közüzemi díjak esetében valószínűleg változtatásra 

lesz szükség. A hivatal épülete egy gázórán van a Nyugdíjas Klubbal, ahol jelenleg a 

közfoglalkoztatottak kompetencia alapú oktatása folyik, ezzel a költségvetés megalkotásakor 

még nem tudtak számolni. Elmondja, hogy bevételi oldalon a Türr István Képző Központ 

terembérleti díjat fizet, amely a napokban megkapott szerződés alapján 436.000 forint.  

Felhívja a figyelmet a szöveges előterjesztésben is kiemelt non profit szervezeteknek nyújtott 

támogatásra. Az összeges az előző évi szinten lettek betervezve, várja a képviselő-testület 

döntését az esetleges nagyobb összegű támogatásról. 
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Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a költségvetés tartalék és maradvány sora tekintetében a 

tartalék az idei év költségvetésében kimutatható tartalék, a pénzmaradvány sor tájékoztató 

jellegű, hiszen a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány fogja majd a tárgyév 

költségvetésében a működési tartlékot képezni, tehát az a szám még változhat.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

A 12.781.000 forint? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az a bevételi oldal. A 8.451.000 forint. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

A non-profit szervezetek támogatásához a következő javaslatot teszi: Sport kör 1.000.000 

forint, Polgárőrség 500.000 forint, Nyugdíjas klub 100.000 forint, Tenisz egyesület 40.000 

forint támogatást kapjon. 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Vereb Dominikának nem sikerült 

bekapcsolódnia az Arany János Programba, így a támogatás összege kikerülhet a 

költségvetésből. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy már tavaly is tett javaslatot a szervezetek támogatásának megemelésére, így 

az elhangzottakkal egyet ért.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Ha jól értelmezi, akkor a biztosnak vélhető tartalék közel 1,5 millió forint. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A tárgyévi költségvetésben képződött tartalék 1.454.000 forint és az előző évi gazdálkodásból 

maradvány várhatóan 8.451.000 forint, mely maradvány felosztásával a képviselő-testület 

rendelkezik, ha másképp nem dönt a működési célú tartalékot fogja megemelni. 

 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

 Elmondja, hogy a költségvetés formája, szerkezete véleménye szerint jó és érhető. Köszöni a 

munkát. Külön köszöni, hogy a költségeknél fel van tüntetve, hogy mit is tartalmaz pontosan.  

Egyetért azzal, hogy a civil szervezetek támogatását megemelje a képviselő-testület, 

véleménye szerint azonban jó lenne, ha ezek a szervezetek leírnák, hogy milyen fejlesztési 

elképzelésie vannak az idei évben és ehhez mérten kerülne a támogatás mértéke 

meghatározásra. Így a testület is egy teljesebb képet láthatna a szervezetek működéséről és 

jövőbeni terveiről. 
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Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy véleménye szerint is meg kell emelni a civil szervezetek támogatását. 

Támogatja Dr. Bessenyei Ákos képviselő javaslatát a civil szervezetek megkeresésével 

kapcsolatban. Javasolja, hogy a Tarnamérai Kulturális Egyesület 100.000 forint támogatást 

kapjon. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

A Kulturális Egyesület eddig nem kért támogatást, ettől függetlenül egyetért a javaslattal.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat természetben eddig is támogatta az egyesületet.  

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Javasolja, hogy egy keretösszeget határozzon meg a képviselő-testület a civil szervezetek 

számára, mely összeg a szervezetek által benyújtott idei elképzelések, tervek alapján kerülne 

felosztásra. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Mindenki tudja, hogy a szervezetek mivel foglalkoznak. Véleménye szerint maradjanak a 

szervezetenként megállapított összegeknél. 

 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Szerinte csak a benyújtott elképzelések után kellene nevesíteni az összegeket. Ha az 

önkormányzat megteszi az a gesztust, hogy a civil szervezeteknek magasabb összegű 

támogatást nyújt, akkor ez olyan alapokon nyugodjon, melynek van realitása, tehát a szervezet 

működésében lehessen látni, hogy ezt a plussz forrást mire fordítaná, így nem indulna el egy 

fölösleges költekezés.  

A későbbiekben könnyebb lenne az ellenőrzés, hogy valóban sikerült a célokat megvalósítani. 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tehát csak keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület és a civil szervezetek 

elképzeléseihez mérten legyen ez kiosztva? 

 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Egyetért Dr. Bessenyei Ákos képviselő gondolatmenetével. Úgy emlékszik, hogy a 

költségvetés első fordulójára a civil szervezetek szoktak benyújtani éves tervezetet, hogy mire 

kell hogy költsenek. Elmondja, hogy ezzel idén nem találkozott. Elfeledkeztek erről? Ez 

megkönnyítené a testület munkáját. Más években volt ilyen. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a civil szervezetek idén is beadták ezeket a kérelmeket, ez soha nem kerül 

kiküldésre a testületi anyaggal.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Megköszöni a választ. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy ő is úgy emlékszik, hogy a régebbi testületi üléseken kapott a testület a civil 

szervezetektől kérelmet.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot egy keret összegre. Az eddigi javaslatok 

alapján ez 1.740.000 forint. Legyen két millió forint? 

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a költségvetéséből 2 millió 

forint keretösszeggel támogassa a civil szervezeteket, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1/2014 (I.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásával 

kapcsolatban a következő határozatot hozza. 

 

1. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására az önkormányzat 

költségvetéséből bruttó 2.000.000 forint keretösszeget különít el. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a keretösszeg felosztására a civil 

szervezetektől a 2014. évi elképzeléseikhez költségvetési tervezetet kérjen be. 

3. A képviselő-testület a keretösszeg felosztásáról a költségvetés II. fordulójának 

megtárgyalásakor dönt.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a Vízi Közmű Társulás létezik még? 
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Tímár László polgármester: 

 

Igen. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

A képviselők juttatása kapcsán elmondja, hogy az október végi ülésen volt egy képviselői 

beadványa, melyben a polgármester és a képviselők juttatásának csökkentését javasolja, ezt 

nem látta az anyagban. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakról 

rendeletet alkotott, mely hatályos rendeltben foglaltak alapján került a költségvetésbe 

betervezve. Ha van olyan képviselői indítvány mely a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet 

módosítását kéri, a rendelet módosítását követően az abban foglaltak kerülnek betervezésre. A 

költségvetés megalkotása során a jelenleg hatályos rendelttel számoltak.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy haladjanak tovább a költségvetés megtárgyalásában. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A közvilágítás esetében a központi költségvetésből a települési önkormányzatot megillető e 

jogcímen nyújtott támogatás egy az egyben betervezésre került. 

Az önkormányzatok elszámolásai szakfeladat megszűnt. 

A család és nővédelmi egészségügyi gondozás és az ifjúsági egészségügyi gondozás felöleli a 

védőnői szolgáltatás szakfeladatát. 

Aktív korúak ellátása szakfeladatnál elmondja, hogy egyenlőre a 10%-os önerő került 

betervezésre, ez a korábban elhangzottak alapján változhat. Ugyanez vonatkozik a 

lakásfenntartási támogatásra, illetve a méltányosságból nyújtott ápolási díjra.  

Az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény felosztási 

rendszere a második fordulóra teljesen megváltozik, egy önkormányzati pénzbeli ellátás 

szakfeladaton, egyben lesz az önkormányzati segély kimutatva és előirányozva. 

A közgyógyellátás rendszere finanszírozási szempontból nem változott. 

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakfeladatokon a tavalyi évi teljesítés és az idei 

évi gondozotti és ellátotti létszám alapján lett tervezve. A szociális étkeztetésre pedig ugyan 

az vonatkozik, mint a gyermekétkeztetésre.  

A közhasznú foglalkoztatás tekintetében a nyári hónapokban lesz lehetőség hagyományos 

közfoglalkoztatásra. Ezek a programok még nincsenek meghirdetve. Az előző évek 

tapasztalati alapján 7 hónapos foglalkoztatásban havi 2 fő, 6 órás foglalkoztatotti jogviszony 

önrésze került betervezésre. Ez annak függvényében változhat, hogy milyen foglalkoztatotti 

formákat, milyen intervallumban hirdet meg a munkaügyi központ.  

A Start programmal kapcsolatban elmondja, hogy úgy 100%-os támogatottságú, hogy a 

szociális hozzájárulást is támogatják, tehát ezen a szakfeladaton saját forrásos kiadás nem 

keletkezik.  

A közművelődés szakfeladatai teljes egészében megváltoztak. Könyvtári állomány 

gyarapítása, nyilvántartása szakfeladat helyett könyvtári szolgáltatás, a közösségi színterek 

működtetése helyett kulturális, hagyományőrző kormányzati funkció került kialakításra. 

Továbbra is a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján mozgó könyvtári 
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szolgáltatás keretében kerül ellátásra a könyvári, közgyűjteményi feladat. A bér tervezése 

során 1 fő korábban könyvtárosi feladatokat ellátó személy decemberi és január fél havi bére 

került betervezésre, valamint a tervek szerint május első napjától egy fő napi 8 órás 

könyvtárosi feladatokat is ellátó személy beállítására kerül sor. A kettő közötti időtartamra 

nem került bér tervezésre, mert jelenleg kulturális közfoglalkoztatás keretében a Nemzeti 

Közművelődési Intézettől két fő napi nyolc órás munkarendben látja el ezt a feladatot. A dolgi 

kiadások között az Árpád u. 6/A. szám alatti épület működtetési költségei kerültek 

betervezésre.  

A közösségi színtereken, a korábbi évekhez hasonlóan, a faluközösségi rendezvényekhez 

kapcsolódó költségek kerültek betervezésre. Keret összegben a falunap, a karácsonyi vásár és 

a rendezvények után fizetett szerződi jogdíjak kerültek megtervezésre. A közösségi 

színterekhez kapcsolódó éves rendezvénynaptár külön napirendi pontban a képviselő-testület 

elő kerül megtárgyalásra.  

A sportintézmények működtetése és fejlesztése szakfeladaton a sportpálya, sportöltöző helyi 

önkormányzat által finanszírozott működési kiadások szerepelnek. 

A köztemető működtetése kötelező önkormányzati feladat, az ehhez kapcsolódó személyi és 

dologi kiadások szerepelnek ezen a szakfeladaton. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

A könyvtár üzemeltetésénél 600.000 forint van betervezve, ez nyilván az előző évhez van 

viszonyítva. Ez nem sok? Lehet ezen lentebb venni? Tapasztalta, hogy sokszor túlzott ott a 

meleg. Javasolja ennek megoldását. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Egyetért Kiss Ferenc képviselő úr hozzászólásával, elmondja, hogy a mai napon 

intézkedéseket tett az ésszerűbb felhasználás érdekében. Elmondja, hogy 520.000 forintba 

kerülne egy új kazán beállítása és rákötése a könyvtár rendszerére. Ez egyszeri kiadást 

jelentene.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a könyvtár decemberi gázszámlája 107.000 forint volt.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja a képviselőknek, hogy fontolják meg az új kazán beállítását.  

 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Köztemető fenntartása szakfeladatnál felteszi kérdésként, hogy az állományba nem tartozó 

bére a jelenleg is foglalkoztatott temetőgondnok bérét jelenti-e? 

 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Igen. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a temetői konténerek ürítésénél 15 alkalommal tervezi az 

önkormányzat az ürítést. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ez az ürítési szám elég szokott lenni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki az elhangozott módosításokkal elfogadja az önkormányzat I. fordulós 

költségvetését, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2/2014 (I.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 

2014. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása kapcsán a következő döntést hozta: 

 

1. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének I. 

fordulóját megtárgyalta, a módosításokkal együtt elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ezzel törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni. Felteszi kérdésként Vargáné 

Tóth Márta jegyző felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Elmondja, hogy korábban is volt munkamegosztási megállapodás, ez került áttoldozásra.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a leírtakkal kapcsolatban. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 
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Szavazásra teszi fel, aki elfogadja az intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodást, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

szavazás) 

 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

3/2014 (I.30.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézménnyel kötött 

munkamegosztási megállapodás felülvizsgálta és a következő határozatot hozta. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tarnamérai 

Napsugár óvoda közötti munkamegosztási megállapodást elfogadja.  

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a munkamegosztási 

megállapodás aláírására.  

 

Felelős: jegyző és intézményvezető 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Közétkeztetés beszerzése – pályázat kiírása 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a jelenlegi üzemeltetővel egy évre szól a szerződés. A határozati javaslat 

továbbra is a konyha üzemeltetésre történő átadását tartalmazza, egy évre.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a gyerekek felől nagyon jó a visszajelzés, elégedettek a konyha 

szolgáltatásával. Az ott dolgozók mindent megtesznek. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy közbeszerzési értékhatár alatt van az összeg, egyszerűsített eljárást kell 

lefolytatni, de felvette a kapcsolatot egy közbeszerzési szakértővel.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Hány fő dolgozik jelenleg a konyhán? 
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Tímár László polgármester: 

 

3,5. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy mindig odafigyelnek az óvodások ételeire. Voltak problémák, de ezek jól 

megoldódtak. Minden héten legalább egyszer saját sütésű péksüteményt kapnak a gyerekek.   

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

A konyha vezetője is nagyon rugalmas.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

(szavazás) 

 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

4/2014 (I.30.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés beszerzésére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetés ellátása 

Tarnamérán” tárgyában a konyha üzemeltetésére egy évre 2014. április 01-től 2015. március 

31-ig pályázatot ír ki. Pályázni a szolgáltatás ellátása érdekében az Árpád u. 17. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú  konyha üzemeltetésére lehet.  A pályázatok beadási határideje: 

2014. február 24. napja (hétfő)  12. óra. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki összességében a 

legkedvezőbb ajánlatot teszi. 

 

2. Figyelemmel arra, hogy egy évre kerül a pályázat kiírásra, annak beszerzési értéke nem éri 

el a közbeszerzési értékhatárt, így a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázati felhívást közétkeztetésben referenciával rendelkező 3 ajánlattevő részére küldje 

meg. 

 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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4. Éves rendezvényterv megtárgyalása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés tartalmazza az éves rendezvénytervezetet. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a falunap megszervezésében nem okoz-e gondot, hogy augusztus 

20. szerda? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a falunap időpontjának megválasztásakor mindig figyelembe veszik az 

oktatási intézmények nyári szüneteit, ezért kerül vagy nyár elején, vagy nyár végén 

megrendezésre. Augusztus 20. egy napos ünnep lesz az idén, nem fog problémát okozni. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy ki rendezi idén a Márton napi bált. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Egyenlőre még nem tudják. 

 

Szavazásra teszi fel, aki az önkormányzat 2014. évi rendezvénytervével, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

5/2014 (I.30.) önkormányzati határozat 

 

 

A képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi rendezvénytervére vonatkozó 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A képviselő - testület a 2014. évi rendezvény naptárat a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. A képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt , hogy a 2014. évi költségvetés 

tervezése során a rendezvénynaptárban meghatározott események költségvetése a 

költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljön. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 
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5. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ismerteti Rácz Zoltánné tarnamérai lakos képviselő-testülethez írt panaszos levelét gyermeke 

óvodáztatásával kapcsolatban. Elmondja, hogy Vargáné Tóth Márta jegyzőasszony is kapott 

hasonló levelet, felkéri, hogy az erre adott válaszról tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ismerteti a panaszos levélre adott választ. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

Úgy véli a jegyző asszony levelében mindent leírt, ismertette a képviselő-testület feladatát az 

óvodai neveléssel kapcsolatban, egyebet a testület sem tud hozzáfűzni. 

 

A képviselő-testület egyetért az elhangzott válasszal. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Elmondja, hogy ismeretei szerint több település is rendelkezik az iskola bővítésére, 

fejlesztésére vonatkozó dokumentációval, tervvel. Felteszi kérdésként, hogy az önkormányzat 

tervez-e ilyet készíttettetni és esetleg pályázni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy véli, hogy ez már nem önkormányzati feladat. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az iskolába kevesebb tarnamérai gyermek jár, mint a környező településekről, 

ez egy pályázat esetében hátrányt jelent. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy a szemétlerakó rekultivációja után az árok vízátvezető csövei eltömődtek. 

Olyan mértékű az eltömődés, amire oda kell figyelni.  

Állampolgári észrevétel alapján elmondja, hogy a Kolozsvári utcában közlekedő buszok 

tönkre teszik a felújított utat.  

Felteszi kérdésként, hogy a kistérségi tartozás megfizetésre került-e már. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tartozás változatlanul megvan. Heves város adósságrendezése még 

folyamatban van, bízik benne, hogy ebben az évben rendeződik a helyzet.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Örömmel tapasztalta, hogy a közmunkások a hó eltakarítás után időben és rendben elkezdték 

a munkát. 
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Tímár László polgármester 

 

Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 

18 óra 45 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Molnár Andrásné Kiss Ferenc 

képviselő képviselő 

 


