
Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2014. április 1. napján 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

 

Határozat száma Tárgy 

18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat templom külső felújítása 

19/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat védőnői lakás bérbeadása 

20/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat általános iskola 5.-6. osztály támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

- - 

 

 

 

 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 



Oldal 2 / 6 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. április 1. 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 

Kiss Ferenc    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.  

Elmondja, hogy Bencze László 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.  

 

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: Templom felújítása 

2. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása 

 

1. napirendi pont: Templom felújítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az elmúlt hetekben Dr. Bessenyei Ákos képviselő társával és Szőke József atyával 

az egri érsekségen voltak, ahol a templom külső felújítására irányuló pályázati lehetőségekről 

tárgyaltak. Az érsekség pályázni kíván a templom külső felújítására, kéri az önkormányzat 

segítségét a tervek és tervdokumentációk elkészítéséhez. A dokumentációk elkészítése hozzávetőleg 

bruttó 200.000 forintba kerülne az önkormányzatnak. Ehhez kéri a képviselők hozzájárulását. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Véleménye szerint ez sokat jelentene a falu közössége számára. Az érsekség teljes mértékben 

partner. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Egy templom a falu lelke, egy faluközpont. Támogatja a javaslatot. 
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Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület 200.000 forintot különítsen el a templom külső felújításához 

szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez. 

Szavazásra teszi fel, aki a javaslattal egyetért kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

18/2014. (IV.01.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata a templom külső felújításával kapcsolatban az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a templom külső felújításához szükséges 

tervdokumentációk elkészítéséhez bruttó 200.000 forintot különít el a tartalékkeret terhére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos képviselő úr kérelemmel fordult a testülethez, hogy a védőnői 

lakást bérleti szerződés formájában megkaphassa. Úgy gondolja, hogy a településnek előnyére 

válik, ha a körzeti orvos a településen lakik. A szolgálati lakás bérleti díjával kapcsolatban 

mentességet javasol. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Támogatja a javaslatot. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni az egészségügy terén a településen végzett munkát.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Örül, hogy a településen fog lakni a háziorvos. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a védőnői lakást Dr. Bessenyei Ákos 

részére bérleti szerződés formájában bérbe adja és bérleti díj mentességet biztosítson, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

19/2014. (IV.01.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Bessenyei Ákos kérelme alapján a 

Tarnaméra, Mátyás király u. 3/b. alatti épületében található védőnői szolgálati lakás bérletéről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosi feladatok ellátásáig 

bérbe adja Dr. Bessenyei Ákosnak a Tarnaméra, Mátyás király u. 3/b. alatti épületben 

található védőnői szolgálati lakást. 

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Bessenyei Ákos bérlő 

számára bérleti díj mentességet biztosít. 

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

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Köszöni a támogatást. Biztosítja a képviselő-testület tagjait és a falu lakosságát, hogy továbbiakban 

is a tudásához és lehetőségeihez mértek fogja végezni munkáját.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy alpolgármester asszony jelezte, hogy hozott egy kérelmet az iskolából. 

 

Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Elmondja, hogy a jövő héten az ötödik és hatodik osztály erdei iskolába megy, melyhez kérik a 

képviselő-testület támogatását. Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek is járnak ezekbe 

az osztályokba. 

Felolvassa az érintett osztályfőnökök által írt kérelmet. 

Elmondja, hogy a gyermekek táboroztatása 24.000 forintba kerül fejenként, mely összeget a szülők 

havonta adtak össze.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy valamilyen formában segítsen a testület.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy kilenc gyermek szülője sajnos nem tudta befizetni az összeget, így ők nem tudnak 

elutazni. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy mikor kezdődött a tábor szervezése. 
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy szeptember végén, októberben.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Tehát a pénz még nem jött össze? 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a fejenként 24.000 forint megvan, mely a szállást, étkezést, mosatást foglalja 

magába. Az egyéb programokhoz kérnek segítséget. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Kéri, hogy az elkövetkezendőkben a szervezés során létesítsenek kapcsolatot a testülettel. 

 

Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Tolmácsolja a kérést. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örült volna, hogy ha szerepel a kérelemben hogy mire és milyen összegű támogatást kérnek. 

 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a támogatás mikéntje is bonyolult. Az osztályokba nem csak tarnamérai gyermekek 

járnak, így a szociális támogatás nem lehetséges. Az iskolának pedig nem fenntartói. A 

legegyszerűbb egy bizonyos programelem megfinanszírozni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Egyetért Dr. Bessenyei Ákos képviselő társával. Felajánlja a tiszteletdíját erre a célra. Hogy áll a 

költségvetés, milyen tartalék van? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a bruttó tiszteletdíjat a hivatal nem tudja támogatás címén másnak odaadni, ezt 

személyi juttatásként kell számfejteni. A képviselők a nettó tiszteletdíjukat utalhatják tovább annak 

a számlájára, akit támogatni szeretnének. 

A költségvetés minden képviselő előtt ismert. A tartalékkeret terhére most történt döntés a templom 

felújítása kapcsán, ez csökkenti a keretet. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület 50.000 forinttal támogassa az iskola ötödik és hatodik osztályát. 

Természetesen minden képviselőnek megvan a joga és lehetősége arra, hogy más módon is 

támogassa a gyermekeket. Felfogják venni a kapcsolatot az iskolával és leegyeztetik, hogy hogyan 

tudják ezt a támogatást felhasználni. 
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Sajnálja, hogy a testület nem kapta meg időben a kérelmet.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Egyetért a polgármester úr javaslatával. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Tarnamérai Általános Iskola ötödik és hatodik osztály 

tanulóinak támogatásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

A képviselő testület6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

30/2014. (IV.01.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Általános Iskola ötödik és 

hatodik osztályos tanulói számára  az erdei táborozáshoz 50.000 forint támogatást biztosít a 

tartalékkeret terhére. 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 13 óra 30 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


