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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. március 27. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Bencze László    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Kiss Ferenc    képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Górné Urbán Anita   Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti  

Intézmény intézményvezető helyettes 

Vágóné Markos Edina   Dél- Hevesi Szociális és Gyermekjóléti  

Intézmény családgondozó 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Külön köszönti a Dél- Hevesi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető helyettesét Górné Urbán Anitát, és az intézmény 

családgondozóját Vágóné Markos Edinát. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.  

Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos és Molnár Andrásné képviselők igazoltan maradnak távol a 

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

hitelesítésére Somodi Mihály és Keresztesiné Ollári Anna képviselőtársait kéri fel.  

 

Javasolja, hogy a testületi ülés összehívása során megjelölt  napirendi pontot tárgyalja a képviselő-

testület. 

 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

 

1. napirendi pont: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

2. napirendi pont: Szociális tevékenységről szóló beszámoló 

3. napirendi pont: Strand és üdülőépületek üzemeltetőjének beszámolója 

4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

1. napirendi pont: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy Vágóné Markos Edina kíván-e kiegészítéssel élni? 
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Vágóné Markos Edina családsegítő: 

 

Nem kíván kiegészítéssel élni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy véleménye szerint nagyon részletes beszámoló készült. Megköszöni Vágóné 

Markos Edina és az intézmény munkáját. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Véleménye szerint is nagyon alapos beszámolót kapott a képviselő-testület. Külön kiemeli a 

családsegítő intézményben végzett munkáját. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Gyámhatósági, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

14/2014 (III.27.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás tevékenységéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

/Górné Urbán Anita és Vágóné Markos Edina 16:10-kor távozik a testületi ülésről/ 

 

2. napirendi pont: Szociális tevékenységről szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy részletes beszámoló került a képviselő-testület elé. Felteszi kérdésként, hogy van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 

Véleménye szerint is részletes beszámolót kapott a testület. Megköszöni a hivatal munkáját. A 

beszámolót elfogadásra javasolja.  
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Bencze László képviselő: 

 

Egyetért azzal, hogy alapos beszámolóról van szó. Közfoglalkoztatás keretében közterület 

fenntartással kapcsolatos parkgondozás, szociális kisegítő, segédmunkás festő munkakörben 

kerültek a közmunkások foglalkoztatásra. Felteszi kérdésként, hogy az óvodában a dajka milyen 

címen van már jó ideje foglalkoztatva. Elmondja, hogy nem elégedett a közfoglalkoztatottak 

irányításával. Most is lehet látni, hogy Erken már több szám méter járdát csináltak, Tarnazsadányon 

ássák az vízelvezető árkokat. Még novemberben összehúzták a faleveleket a Dobó úton, azóta a szél 

lassan szétfújja, a közmunkások már nem szedték össze. Nagyon sok munka el van maradva, a 

rózsafák nincsenek kibontva, megmetszve. Ez évek óta így van. Hiába hozott a testület határozatot 

arról, hogy mit csináljanak a közmunkások, csak részben készültek el dolgok. Olyan alapvető 

dolgokkal van a település évek óta elmaradva, amely más önkormányzatoknál már rég megvannak. 

A szemetes edényeket nem ürítik rendszeresen, a buszmegállók nincsenek takarítva. Úgy hallotta, 

hogy eleve a közmunkás mondja meg, hogy mit szeretne csinálni, meg mit nem akar. Tudna 

neveket is mondani, de személyiségi jogokat sért, bár véleménye szerint, ha valaki közfeladatokat 

lát el, vagy közmunkát végez, a személyiségi jogai korlátozottan érvényesek. Átmeneti segély 

esetében elmondja, hogy csúsztatás, hazugság azt állítani, hogy csak pénzbeli támogatás forma volt, 

hiszen az önkormányzat adott fát a rászorulóknak. Tavaly év végén látta, hallotta, hogy zúg a gép a 

parkba, elmondták a közmunkások, hogy szociális segélyként viszik a fát. Miért írnak le ilyet? Volt 

olyan, akit ők küldtek be, hogy rászorulóként kérjen fát.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az elmúlt évi közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyzi, hogy értékteremtő közfoglalkoztatás 

keretében a védőnői szolgálati lakás és a lépcsőház került felújításra, valamint az Árpád utca és 

Mátyás utca közötti járdaszakasz készült el. Elmondja, hogy a beszámoló a 2013. évet érinti. A 

közfoglalkoztatottak folyamatosan dolgoznak a közterületeken, a rózsafák bontása folyamatos, a 

tavaszi metszések folyamatosak. A közfoglalkoztatott döntő többsége még oktatásban vesz részt. A 

közterületeken lévő szemétgyűjtő edényeket rendszeresen ürítik. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a hét elején azt a tájékoztatást kapta a közfoglalkoztatottak vezetőjétől, hogy a 

rózsák kibontását, metszését elkezdték. Többször látta, hogy a közfoglalkoztatottak söprögették a 

szemetet, ürítették a kukát.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A buszmegállók és környékük takarítása folyamatos, a forgalmasabb időszakok után természetesen 

mindig több szemét. 

 

Bencze László képviselő 

 

Elmondja, hogy nem tudja, elfogadni Vargáné Tóth Márta hozzászólását, időben kell elvégezni a 

munkákat. Naponta utazik, neki nem úgy tűnik, hogy a szemetesek rendszeresen ürítve vannak. A 

dajka foglalkoztatásával és a természetbeni juttatással kapcsolatban még nem kapott választ. Tavaly 

is volt foglalkoztatva dajka közmunkában. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A képviselő-testület két dajka munkakört határozott meg, kettő dajka került foglalkoztatásra. Idén 

augusztus 31. napjáig van egy harmadik dajka. Tavaly takarítók segítették az óvoda munkáját. Nem 

érti a képviselő kérdését.  

 

Bencze László képviselő: 

 

Biztos ott, ahol megvan a megfelelő személyzet jóval több takarítani való van, mint a 

közterületeken. Mindig arra hivatkoznak, hogy nincs elég közmunkás, véleménye szerint van elég, 

csak nincs hatékonyan foglalkoztatva. Még egyetlen egynyári virág sincs kitéve, más településen 

ilyenkor az árvácskát kirakják, itt semmi. Az egyik közmunkás elmondta neki, hogy az óvoda 

udvaron azt az emésztőgödröt kellett kiásni, melyet az óvoda építésekor is kértek, hogy ne 

szüntessék meg. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy nem az emésztőgödröt kellett kiásni, hanem egy régi melléképület rosszul elbontott 

alapjait. A közmunkás fals információt mondott. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Nem kapott információt a természetbeni juttatásról. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Nem kíván reagálni. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Az óvoda udvarában volt egy épület, amit nem bontottak le szakszerűen. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Úgy gondolja, hogy a szociális beszámoló maximálisan a szociális területre korlátozódott. Köszöni 

Bencze László képviselő észrevételét, miszerint a hivatal hazudik és a közmunkás mond igazat. 

 

Tímár László polgármester: 

 

További észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri, hogy aki egyetért a Szociális tevékenységről szóló 

beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

15/2014. (III. 27.) önkormányzati határozat 
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Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a szociális tevékenységről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadja 

 

 

Felelős: Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

/Krámer Kolos 16:30-kor érkezik a testületi ülésre/ 

 

3. napirendi pont: Strand és üdülőépületek üzemeltetőjének beszámolója 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a beszámoló előzetesen kiküldésre került a képviselő-testület részére. Megkéri 

Krámer Kolos ügyvezetőt, hogy szóban is adjon tájékoztatást a testületnek. 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Üdvözli a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy sok felújítást kellett ahhoz elvégezni, hogy a 

működési engedélyt megkapják és az üzemszerű, biztonságos működést garantálni tudják. 

Folyamatosan végeznek átalakításokat, javításokat. Dolgoznak a termál medence vízforgatóján és 

lecserélik a kemping szociálisépület tetőszerkezetét. Tervezik a strandbejárat épületének felújítását. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy mi az amit május elejéig, nyitásig, meg akarnak csinálni? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

A büfé átalakításával végeztek, elkészül a vízforgató is. Építési engedélyezési eljárás alatt áll egy 

foglalkoztató épület, melyre pályázatot is nyújtottak be.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Mit terveznek az ÉMÁSZ üdülővel? 

 

Krámer Kolos Miraqufa Kft. ügyvezető: 

 

Felszedik a PVC-ket, az összes épület alját kijavítják. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Örül a fejlesztéseknek, idegenforgalmi szempontokból is nagyon jó. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

A termálvizes medence vízforgatójával komoly gondok voltak? 
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Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

A medence nem volt összekötve a vízforgatóval, nem volt kialakítva a puffertároló. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A tervezett medencéről lehet már konkrétumot tudni? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Megvannak a tervek. Vízjogi üzemeltetési engedélyre vár. 12 méter * 25 méteres 1,20 méter mély 

fedett medence lesz. Elmondja, hogy a medence mélységével kapcsolatban sokat gondolkoztak, 

azért választották ezt a mélységet, mert a gyerekek is biztosan használhatják. 

 

Tímár László polgármester: 

 

2015-re tervezik a medencét? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Az engedélyeztetéstől függően már idén elkezdik. Az új medence elengedhetetlen feltétele a kút 

talpmosatása.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Meddig tervezi a strand nyitva tartását? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Tavaly szeptember 30-ig volt nyitva tartás, de nem voltak sokan. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tervez valamilyen nyári programot? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Több nyári programot tervez. Július 25-27 között lesz egy találkozó, remélhetőleg sok résztvevővel. 

Tervezi, hogy kéthetente kisebb rendezvényeket tart. Nagyobb hangsúlyt fektetnek idén a 

marketingre. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tavalyi év folyamán volt betörés, tervez-e valamilyen biztonsági berendezés felszerelését? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

A büfében már elkészült, a pénztárba is szeretne. Elhelyeznek majd egy-két kamerát is. 
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Tímár László polgármester: 

 

Tervez éjszakai őrzést ezzel párhuzamosan? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Igen, az építkezések miatt is kelleni fog. Az épületek kihasználása kapcsán felmerült egy 

konditerem kialakítása is. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A fejlesztéseket önerőből vagy más forrásból tervezi? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Is-is. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Van egy épület a strand területén, ami magán tulajdonban van és az állapota elég rossz. Mit lehet 

vele tenni? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Nem zárkózik el semmi elől. Felmerült a gondolat, hogy megvásárolják. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy az iskolások májusban a testnevelés óra keretében ismételten járni fognak úszás 

oktatásra. Örülne a fedett medencének. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Elmondja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett. Hiányolja a beszámolóban a 

határidők megjelölését. Dicséretes, hogy többet tervez, mint amit a szerződésben vállalt. A tábornál 

az előtetőt megint javítani kell. Örül, hogy érintésvédelemmel, villámvédelemmel, szabványossági 

felülvizsgálatokkal is foglalkozik. A foglalkoztató megépítésére irányuló pályázat beadásának nem 

volt feltétele építési engedély? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

A pályázat feltétele az volt, hogy be legyen adva építési engedélyeztetésre, ezt a nyilatkozatot az 

építéshatóság adta ki. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Az ÉMÁSZ üdülőnél sok munkát megcsináltak. Hallotta, hogy van olyan, aki akár hosszabb távra is 

kibérelné. 



Oldal 9 / 15 

 

 

 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Még nem volt ilyen megkeresés, nem is adhatja bérbe a testület engedélye nélkül.  

 

Bencze László képviselő: 

 

Elmondja, hogy a strandon a régi medence hanyag munka volt. Feltette kérdésként már a 

polgármester úrnak, hogy kezdeményezett-e büntetőeljárást a kivitelezővel szemben. 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft ügyvezető: 

 

Ezek a hibák nem látszódtak, amíg a munkálatokat el nem kezdték 

 

Bencze László képviselő: 

 

A működtetés feltételei a vízjogi engedélyek, vízminőség vizsgálatok, kútállapot vizsgálatok 

rendben vannak? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Minden szükséges engedély rendelkezésre áll. A kútról kamerás felvétel készült. Megszerezte a 

vízjogi naplót. Az új medence megépítésével várhatóan csökkeni fog a víz hőmérséklete, ha ez 

olyan mértékű lesz, akkor napkollektorral fogják a vizet felmelegíteni. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Említette, hogy egy konditermet is szeretne kialakítani. Az iskolában milliós értékű kondi gépek, 

melyeket nem is használnak, lehetne hasznosítani. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy pályázat keretében kaptak egy 150.000 forint értékű kondi gépet, melyet nem 

tudnak hova tenni. Örülne a lehetőségnek. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a hatóságokat nem zavarja, hogy a kempingtől 10 méterre nem 

megfelelően működik egy szennyvíztelep? 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Nem volt ilyen jellegű vizsgálat, észrevétel. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valamilyen információ a honvédüdülővel kapcsolatban? Egyre 

rosszabb állapotban van az a rész. 
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Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy folyamatban van az ügy. Az önkormányzat a területre nem léphet be, a gondnok 

megpróbálja rendbe tartani. 

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Elmondja, hogy járt az üdülőben, a vizes blokkok viszonylag jó állapotban vannak, a faszerkezet 

viszont nem. Elmondja továbbá, hogy tervezik egy játszótér kialakítását is. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felhívja a figyelmet a játszótér esetében az előírások betartására.  

 

Krámer Kolos Miraqua Kft. ügyvezető: 

 

Nem felejtették el. 

 

Tímár László polgármester: 

 

További észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri, hogy aki egyetért a Miraqua Kft. tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

16/2014. (III. 27.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Miraqua Kft. tevékenységéről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Miraqua Kft. tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja 

 

 

Felelős: Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

/Krámer Kolos 17:20-kor távozik a testületi ülésről/ 

 

4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 

Tímár László polgármester: 
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Elmondja, hogy egy projekt került volna a közbeszerzés hatálya alá, a napközi konyha pályázata 

viszont sajnálatos módon nem nyert.. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az Önkormányzat 2013. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

17/2014. (III.27.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési terv elfogadására 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező 

Közbeszerzési tervet elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester és jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólni valója? 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy az önkormányzat és az strand előző üzemeltetője közötti per milyen 

szakaszban van. Vannak-e esetleges költségei? 

 

Tímár László polgármester: 

 

A per jelenleg is folyik, érdemi változás nincs. Költségekről tájékoztatást a gazdálkodás tud adni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Költségekkel kapcsolatban pontos összeget jelenleg nem tud, az ügyvéd számlái jelentik a 

költségeket. Természetesen kérésre kigyűjti a gazdálkodás a pontos költségeket. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a családgondozó irodájába az új számítógép milyen forrásból érkezett. 

Nem emlékszik, hogy a testület szavazott volna erről. 

 

Tímár László polgármester: 
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Elmondja, hogy nagyon sok számítógép van a hivatalban, nem tudja, hogy pontosan melyikre 

gondol képviselő úr. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy február 20-án a Sulibútor Kft-től érkezett egy szállítmány, ez az a számítógép ami a 

könyvtárhoz kapcsolódott volna? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Kéri, hogy ha a képviselő úrnak van ilyen információja, ossza meg a testület tagjaival.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy olyan információi vannak, hogy érkezett egy számítógép konfiguráció, íróasztal 

asztal, forgószék, szőnyeg és egy szekrény. Szeretné tudni, hogy milyen formában került az 

önkormányzathoz, hogy kerülhetett a pályázat lezárása után kiszállításra. Szeretne most erre választ 

kapni. Erről biztos információi vannak. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen megpróbált 

telefonálni, sajnos a hívott fél nem vette fel, de az ülés után tudott beszélni az illetővel és ezt a 

tájékoztatást kapta, hogy február 20-án ide utólag leszállításra kerültek. Nem igaz, hogy erre a 

polgármester úr nem tudja a választ, esetleg nem akar válaszolni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy megvizsgálják az ügyet és a későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselőket. 

 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy ezt a választ nem tudja elfogadni, olyan túl sok beszerzés nem lehetett mostanában. 

Szeretné tudni, hogy a felsorolt eszközök valóban megérkeztek-e és ha igen milyen forrásból. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ismételten csak az előbbi választ tudja adni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Magyarul nincs válasz. Elmondja, hogy ismételten megpróbálná a telefonhívást, így a többi 

képviselő is hallhatná, hogy ezek ténylegesen leszállításra kerültek-e és akkor vagy neki kell 

elnézést kérnie, vagy a polgármester úrnak kell választ adnia. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Ha a képviselő úr ilyen információkkal bír, írásban szeretné látni, hogy kitől érkezett az információ, 

mikor, milyen bútorokról van szó. Akitől érkezett az információ vállalja, hogy az adott információ 

korrekt. 

 

Bencze Ferenc képviselő: 
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A testületi ülésen a képviselők kérdezhetnek, véleményt mondhatnak és nincs leírva, hogy írásban 

tegye. Egy hónapja történt és senki nem emlékszik rá, hogy hogyan kerültek ide a bútorok. 

Mindenki amnéziában szenved? Erről nem volt előterjesztés, határozat. Várja a választ. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ilyen eszközöket az önkormányzat nem vásárolt. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Kapta az önkormányzat? 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Ha elhangzik egy kérdés, legyen rá válasz. Akkor lenne korrekt, ha az előzőekben javasoltak szerint 

történne mindez. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Nagyra értékeli képviselő-társa polgármester úr felé való közeledését, úgy gondolja, hogy a kérdést 

nem Somodi képviselő-társának tette fel és nem hiszi, hogy joga van bírálni azt, hogy milyen 

kérdést tesz fel, bármilyen feltett kérdésért neki kell a felelősséget vállalni. Újra felteszi kérdésként, 

hogy ezek a bútorok, eszközök ide érkeztek-e február 20-án, itt vannak-e és milyen beszerzésből 

származnak. Azt, hogy nem lett érte fizetve már a polgármester úr elmondta. Ha nem vásárolta az 

önkormányzat, akkor milyen forrásból kerültek ide. Úgy gondolja, hogy a kérdése teljesen világos. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy megvizsgálják az ügyet. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Tehát február 20-án a Sulibútor Kft.-től nem érkezett semmilyen szállítmány? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Nem tud ilyenről. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy biztos információja van arról, hogy ezek az eszközök, bútorok ide megérkeztek, 

valaki átvette. A szomszéd irodában már dolgoznak a számítógépen mégsem nem tud róla senki 

semmit? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Eddig is volt ott számítógép. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Ez a számítógép volt ott?  
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Tímár László polgármester: 

 

Nem tudja, hogy képviselő úr mire gondol, ott volt egy számítógép, amin a családgondozó 

dolgozott, az említett időpontban is. Nem tudja, hogy most melyik gépen dolgozik. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Szomorúnak tartja, hogy a polgármester nem tudja, hogy a saját területén mi történik. Úgy gondolja, 

hogy a könyvtár pályázathoz kapcsolódóan kerültek ezek az eszközök, bútorok leszállításra, a 

pályázat lezárását követően. Szeretné tudni, hogy kerültek ide ezek az eszközök. Jobb lenne, ha 

választ kapna, mert akkor nem bonyolódna tovább az ügy. Nem szeretné a választ elodázni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a könyvtár pályázat lezárására került, az irányító hatóság az elszámolást elfogadta.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Igaz, erről tájékoztatást is kapott a testület. Akkor a Sulibútor Kft.-től milyen módon érkeztek még 

ezek az eszközök és bútorok? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy nem érti a képviselő úr kérdését. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Nem fogadja el a választ. A képviselők beleegyezésével újra szeretne telefonálni, ha a testület nem 

egyezik bele, akkor a testületi ülés után telefonál. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Kéri, hogy a képviselő úr az ülés után telefonáljon. Somodi Mihály képviselő társával ért egyet, kéri 

hogy írásban tegye meg észrevételeit. Bárkit fel lehet hívni telefonon. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Reméli, hogy képviselő társa nem feltételezi, hogy felfogad valakit, hogy a maga igazát bizonyítsa. 

Már a gyanú is sértő. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy ilyet nem mondott. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy az önkormányzattal szemben nem sértőek a képviselő úr gyanúsítgatásai? 
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Kiss Ferenc képviselő: 

 

Azért nem sértő, mert van egy információja, melyre kért egy választ. Ha nem kap rá választ a 

gyanakvás még nagyobb. Elhiszi, hogy sértő a hivatalra nézve, de miért nem válaszolnak a feltett 

kérdésre, tisztán, őszintén és világosan. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy bárki telefonálhat bárkinek. Egy hónappal ezelőtt is elmondta, hogy írásban 

kéri, hogy ki mit és mikor látott. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Tudomásul veszi a képviselők kérését és az ülés után telefonál. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e egyéb észrevétel az egyebek napirendi pontban. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a 7. és 8. dűlőben a vízelvezetők átereszének tisztítása kapcsán történt-e 

előre lépés. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Túri Gyula gépével fogják kitisztítani az átereszeket. 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 óra 45 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


