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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. február 12. napján 13 órakor 

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

rendkívüli képviselő- testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Dr. Holló Ágnes   aljegyző 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy a pályázatban megjelölt rövid 

határidő miatt a testületi tagok telefonon értesültek az ülés időpontjáról.  

 

Elmondja, hogy Bencze László és Kiss Ferenc képviselő igazoltan marad távol a képviselő-

testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére Molnár Andrásné és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  

 

Elmondja, hogy Vargáné Tóth Márta jegyzőt távolléte alatt Dr. Holló Ágnes aljegyző 

helyettesíti. 

 

Javasolja, hogy a testületi ülés összehívása során elmondott napirendi pontot tárgyalja a 

képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

 

1. napirendi pont: 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a benyújtandó pályázatban való 

részvételről 

 

1. napirendi pont: 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a benyújtandó pályázatban való 

részvételről 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján lehetőség van kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Javasolja, hogy az önkormányzat a 

konyha felújítására pályázzon. A felújítás során tetőszerkezet és nyílászáró cserére, illetve 

szigetelésre kerülne sor. A támogatás mértéke Tarnaméra esetében 80%, az önerő mértéke 

20%. Az előzetesen bekért árajánlat alapján a projekt összköltsége 33.432.750 ft, melyből az 

önerő mértéke 6.686.550 Ft.  

Elmondja, hogy az UNI-GREEN Alapítvány támogatói nyilatkozatban átvállalja az önerő 

mértékét. 

Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot. 
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Támogatja a javaslatot, nagy szükség van az épület felújítására. Örül, hogy az önerő 

mértékére is sikerült támogatást kapni. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Nagyon örül a lehetőségnek. Elmondja, hogy a tető életveszélyes. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 4/2014.(I.31.) BM rendelet 

alapján pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze 

 

 

(szavazás) 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

6/2014. (II. 12.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a benyújtandó 

pályázatban való részvételről az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 

Önkormányzat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtásra kerülő, kötelező 

önkormányzti feladatot ellátó intézmények fejleszésére, felújítására vonatkozó pályázatban 

részt vesz.  

 

2) A pályázat keretén belül a Tarnaméra Községi Önkormányzat közigazgatási területén 

lévő 3284 Tarnaméra, Árpád u. 17. szám alatti (186 hrsz.-ú) önkormányzati konyha 

vonatkozásában felújításra kerül sor.  

 

3) A projekt keretén belül a megvalósuló fejlesztés bruttó bekerülési költsége 33.432.750 

Ft, melyből Tarnaméra Község Önkormányzatára eső 20 %-os önerő mértéke 6.686.550 Ft. 

Az önkormányzat az önerő mértékét az UNI-GREEN Alapítvány (3525 Miskolc, Széchenyi u. 

83.) támogató nyilatkozata alapján megítélt támogatás terhére biztosítja. 

 

4) A projekt kizárólag az UNI-GREEN Alapítvány támogatása esetén valósul meg. 

 

5) A képviselő-testület felhatalmazza Tímár László polgármestert, hogy a pályázatok 

benyújtásához szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

továbbá, hogy a pályázattal és annak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő feladatokat 

ellássa. 

 

 

Felelős: polgármester   

Határidő: értelem szerint 
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