Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 29. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről

Hozott döntések:
Határozat száma
18/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat
19/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat
20/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat

Rendelet száma
3/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete
4/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Tárgy
A 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról
szóló beszámoló
A Tarnamérai Általános Iskola
Intézményvezetői pályázat véleményezése
Honvéd üdülő ingyenes tulajdonba adása

Tárgy
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.

Jegyzőkönyv
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. április 29. napján 14 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott képviselő- testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Bencze László
Dr. Bessenyei Ákos
Keresztesiné Ollári Anna
Kiss Ferenc
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Pető Szilvia
Sipos Renáta

jegyző
gazdálkodási előadó
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.
Elmondja, hogy Molnár Andrásné képviselő igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné
Ollári Anna és Dr. Bessenyei Ákos képviselőtársait kéri fel.
A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
2. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló – zárszámadás
3. napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámoló
4. napirendi pont: A Tarnamérai Általános Iskola Intézményvezetői pályázat véleményezése
5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a rendelet megalkotásával törvényi kötelezettségnek tesz eleget a testület.
Bencze László képviselő:
Korábbi ülésen a szerkezet átalakítási tartalék felhasználási helyéről született döntés. A házi
segítségnyújtásról 584.000 forintot kapott az önkormányzat, erről nem született döntés, mert az ott
kerül felhasználásra. A képviselőtestület ezen a szakfeladaton keletkező bér és járulékokat,
kiadásokat a költségvetésben lefedezte. Felteszi kérdésként, hogy mire lett elköltve ennél az
ágazatnál az 584.000 forintos pótelőirányzat.
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Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az adott szakfeladat kiadásaira lett elköltve.
Bencze László képviselő:
Milyen kiadások voltak? Ebben a képviselő-testület nem döntött. Nem akar vagy nem tud
válaszolni. Tudnia kell, hogy az 584.000 forint pótelőirányzat ennél a szakfeladatnál konkrétan mire
lett elköltve.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az adott szakfeladatra, az adott szakfeladat kiadásainak finanszírozására lett
elköltve, pontosan úgy, ahogy a szerkezetátalakítási tartalékban az kapta az önkormányzat és ahogy
a zárszámadásnál az anyag tartalmazza. Kiadási jogcímenként fejből nem tud pontos elszámolást
adni.
Bencze László képviselő:
600.000 forintról van szó, valószínűleg nem 20.000 forintonként költötték el. Kéri, hogy a
gazdálkodási előadó nyomtassa ki ezt részletesen.
Tímár László polgármester:
Kéri képviselő-társát, hogy ilyen jellegű kérések, kérdések esetén még a testületi ülés előtt keresse
meg a hivatal dolgozóit, így időben fel tudnak készülni a megfelelő dokumentumokkal. A tételes
költségvetésbe a képviselő-testület tagjai bármikor betekinthetnek.
Bencze László képviselő:
Itt olyan szakemberek ülnek, akiknek rögtön tudni kellene válaszolni, de ha nem, akkor nyomtassa
ki és tegye az asztalra.
Tímár László polgármester:
Nem arról van szó, hogy a képviselőket nem kívánja tájékoztatni az önkormányzat. Arra kéri a
képviselő urat, hogy ilyen mérvű, költségvetést érintő kérdés esetén az ülés előtt jelezze, hogy az
megfelelően legyen a képviselő-testület tagjainak bocsájtva. Nem elfogadható az a mód, amit
képviselő úr jelen esetben megtesz.
Bencze László képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a szabályszerűségért a polgármester a felelős. Azt tapasztalja, hogy sérült a szabályosság,
hiszen nem tudnak, vagy nem akarnak elszámolni 600.000 forinttal, hogy mire lett elköltve.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Ismételten elmondja, hogy nem egyösszegű 584.000 forintos költségről van szó. Semmilyen
gazdálkodási szabálytalanság nem történt. A több apró tétel pontos forintösszegéről és pontos
megnevezéséről azonnal nem tud tájékoztatást adni. Képviselő úr bele tud nézni a konkrét
gazdálkodási alapdokumentumokba, nem tudja fejből felsorolni ezeket a tételeket.
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Bencze László képviselő:
Részben elfogadja, abban az esetben, ha a jegyzőasszony illetve a gazdálkodási előadó még az ülés
után rendelkezésére bocsájtja az adatokat. A szabályszerűség sérült, mert a képviselő-testület nem
hozott döntést a felhasználásról.
Tímár László polgármester:
A képviselő úr kérését jegyzőkönyvbe vették. Az ülés után mindenkinek letelik a munkaideje, a
következő napokban bármikor betekinthet a kért dokumentumokba.
További hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének
módosításával, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló – zárszámadás
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként, hogy a testületi tagoknak van-e észrevételük, hozzászólni valójuk a leírtakkal
kapcsolatban.
Észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóval, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
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Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének
4/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámoló
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként, hogy a testületi tagoknak van-e észrevételük, hozzászólni valójuk a leírtakkal
kapcsolatban.
Bencze László képviselő:
A belső ellenőrzés érdekes dolgokat tárt fel, bár nem olyan mérvűt, hogy büntető jogi felelősségre
vonást kellene eszközölni. Az óvodánál munkaügyi nyilvántartások vezetése, kockázat elemzés nem
megfelelő, ez nem új keletű dolog. A dolgozók előbbre sorolására nincsenek határozatok, mi
alapján sorolnak előre valakit, ha határozatot a munkahelyi vezető nem ad ki. Ez így nem
ellenőrizhető. Probléma van a szabadság nyilvántartással, a szabadságos tömb szigorú számadású
nyomtatvány. A munkaruha, védőruha kérdése nem új keletű dolog.
A hivatal esetében nincs írásban szabályozva, hogy a szervezet részéről a szervezeten kívülre ki és
milyen módon nyújthat információkat. Amikor szeretnének a képviselők betekinteni
bizonylatokban, vagy hangfelvételt kérni a testületi ülésről az megtagadásra kerül, vagy időpont van
megjelölve és az nincs figyelembe véve, hogy az illető személy éppen akkor ráér-e.
Felteszi kérdésként, hogy a hiányosságok lettek-e pótolva és mikor lettek pótolva.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Köszöni az észrevételeket. Az óvoda esetében a szabadság nyilvántartó kartonok nem voltak
szigorú számadás alá vonva, melyet az óvoda vezetője pótolt. Az előbbre sorolások
alapdokumentumai a személyi anyagban minden esetben fellelhető volt. Az ellenőrzés során kétség
sem fért hozzá, hogy jogszerűen és szabályszerűen kerültek a dolgozók előbbre sorolásra. Minden
évben a költségvetés elfogadása során egyértelműen munkaruha előirányzat kerül jóváírásra, ez az
intézménynél is átvezetésre került.
A közérdekű adatok nyilvánossága esetében úgy gondolja, hogy a hivatal eleget tesz a jogszabályi
előírásoknak. A szabályzatok aktualizálása az intézkedési tervben foglaltak szerint történik.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki a 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
alkotta:
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18/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési
jelentésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző 2013. évi belső
ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A Tarnamérai Általános Iskola Intézményvezetői pályázat véleményezése
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a pályázati anyag a testület tagjainak előzetesen kiküldésre került, kéri hogy
véleményezzék.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Nagyon alapos pályázatról van szó. A pályázó külön kiemelte a vezetői programját, a fejlesztési
program legfontosabb elemeit. A pályázatot rendkívül jónak találta. A pályázót az eddig végzett
munkája alapján támogatja. Elmondja, hogy a pályázatot a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat, a nevelő testület, az alkalmazotti közösség, a képviselő-testület véleményezi és
végül az oktatásért felelős miniszter dönt.
Tímár László polgármester:
Gyakorlatias pályázatról van szó. Az általános iskola az utóbbi években nagyon szép eredményeket
hoz a versenyekről. Támogatja a pályázatot.
Bencze László képviselő:
Tartalmas, sokrétű pályázatról van szó. Elhangzott, hogy a KLIK nehéz helyzetben van. Véleménye
szerint az önkormányzat szívesen támogatja a gyerekeket, ha ilyen kérés van. Elmondja, hogy az
iskola udvara elhanyagolt füves. A sportpályát a Sportegyesület nagyon szépen rendben tartja, az
iskola udvarával miért nem lehet ezt tenni? Két önkormányzati vagyonról van szó, az egyik milyen
szépen van ápolva, a másik el van hanyagolva. Mi ennek az oka? Az egyiknek van gazdája a
másiknak nincs. Kéri az iskola vezetését, hogy a környezetbe tartozzon bele a sövénynyírás, a
fűnyírás. Kérésre akár az önkormányzat is rendbe hozná a területet.
A pályázót támogatja.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy kértek segítséget és kaptak is az önkormányzattól.
Somodi Mihály képviselő:
A pályázattal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a 14. oldalon a diagramok nem jól láthatóak, illetve
félreértelmezhetőek. A külső kommunikációhoz szeretné, ha az önkormányzat is belekerülne,
hiszen ez a mai napig nem működik zökkenőmentesen.
Oldal 6 / 11

Támogatja a pályázót, véleménye szerint nyitott az új dolgokra és együttműködésre törekszik.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Továbbítja az elhangzottakat.
Kiss Ferenc képviselő:
Önkormányzati fenntartás alatti is voltak hiányosságok a fűnyírás tekintetében. Sok sikert és
egészséget kíván a pályázó munkájához.
Tímár László polgármester:
Szavazásra, aki a Tarnamérai Általános Iskola intézményvezető álláshelyére beérkezett alapján
Kassáné Dér Gizella pályázatát támogatja, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
19/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarnamérai Általános Iskola
intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatot áttanulmányozta, és az alábbi véleményt
alakította ki:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Általános Iskola
intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat alapján Kassáné Dér Gizella pályázatát támogatja,
intézményvezetővé történő kinevezésével egyetért egyet.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület véleményéről alkotott ezen
határozatot a KLIK Hevesi Tankerülete részére a választási előkészítő bizottság útján
haladéktalanul küldje meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
5. Egyéb ügyek, indítványok
Tímár László polgármester
Elmondja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása alapján a Magyar Kormány az
egyes állami vagyontulajdon ingyenes tulajdonába adásáról szóló 1200/2014. (IV. 01.)
Kormányhatározatban döntött a Tarnaméra belterület 504/2 helyrajzi számon felvett Dobó u. 2. sz.
alatti „Honvéd üdülő” Tarnaméra Községi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba
adásáról. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a szükséges dokumentumok, szerződések
aláírására.
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Kiss Ferenc képviselő:
Örül a lehetőségnek. Milyen feltételekkel történi a tulajdonba adás?
Tímár László polgármester:
Az MNV Zrt. részéről még készül a megállapodás. A feltételek azonosak azzal, amit az
önkormányzat a felhasználásra megjelölt: közösségi tér, kulturális és sport rendezvény helyszíne.
Évenként kell beszámoló tartani. Bízik benne, hogy a szerződés hamarosan aláírásra kerül.
Bencze László képviselő:
Pont az előző ülésen kérdezett erről. Örömteli dolog. A feltételeket meg kell valósítani, ami a
költségvetésben nincs megjelenítve. Van lehetőség a LEADER program keretében pályázni erre?
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatás keretében már gondoltak a terület rendbetételére. Jelen
információk alapján lesz lehetőség a LEADER programban pályázni, amennyiben a pályázat
kiírásra kerül, a képviselő-testület dönthet arról, hogy mire és milyen formában kíván pályázni.
Egyenlőre csak egy rövid leirat áll rendelkezésre a tulajdonba adásról.
Kiss Ferenc képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy az Alkotmány utca 14. szám alatti járda elég balesetveszélyes állapotban
van.
Az előző testületi ülésen tett fel kérdést a polgármester úrnak, illetve a jegyző asszonynak a
hivatalba érkezett bútorokról. Akkor szóbeli választ nem kapott, azóta megérkezett az írásban
beadott kérdésére a válasz, mely arról szól, hogy az önkormányzat ajándékba kapta a vállalkozótól a
tárgyakat. Úgy tűnik a hivatalban amnéziában szenvednek. A választ elfogadni nem tudja, csupán
tudomásul veszi. Ha ez valóban így volt, miért nem kapott választ az előző ülésen.
Tímár László polgármester:
Köszöni. Kéri, hogy a napirendi pontok szerint haladjanak. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről az honvéd üdülő tulajdonba adásáról szóló tájékoztatót
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
20/2014. (IV.29.) Önkormányzati határozat
1.
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részéről a Tarnaméra belterület 504/2 helyrajzi számon felvett Dobó u. 2. sz.
alatti „Honvéd üdülő” ingyenes tulajdonba adásáról szóló tájékoztatót.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, szerződések
megkötésére.
Felelős: Polgármester
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Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy tud az Alkotmány utcai járdaszakasz állapotáról, amint az önkormányzatnak
lehetősége lesz rá intézkedni fog.
A bútorokkal kapcsolatban a képviselő úr írásban megkapta a választ, továbbra sem kíván mást
hozzátenni. A képviselő úr minden megtett azért, hogy ezt a dolgot kisarkítsa.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Az ő feladata azt, hogy a hivatalhoz beérkezett iratokra válaszoljon. Úgy gondolja, hogy belátási
képességének teljes tudatában, a vonatkozó szabályok teljes betartása mellett végezte eddig is a
munkáját és nem szenved amnéziában.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy az amnéziában szenvedést arra értette, hogy viszonylag egyszerű volt a válasz.
Somodi Mihály képviselő:
Mint képviselő láthatja a választ?
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Természetesen.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Felolvassa az 5.-6. osztály köszönőlevelét.
Tímár László polgármester:
Gratulál a pedagógusoknak az erdei tábor megszervezéséhez. Elmondja, hogy látta a tarnamérai
táncosok fellépését. Véleménye szerint azt az értéket és tudást, amit képviselnek nem szabad veszni
hagyni.
Keresztesiné Ollári Annak képviselő:
Elmondja, hogy most értek be igazán, szívesen fellépnének a falunapon is.
Bencze László képviselő:
A LEADER pályázatok kapcsán felteszi kérdésként, hogy ha már volt kiírás, az önkormányzat nem
tudott volna megfelelni valamelyik kiírásnak? Hallotta a médiában, hogy Boconád 11 millió forintot
nyert LEADER programban parképítésre, játszótér kialakításra. Miért nem tudhatnak a képviselők
arról, hogy van kiírás?
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy ezek a nyertes pályázatok már az előző év folyamán benyújtásra kerültek. A
LEADER pályázati kiírások az interneten mindenki számára elérhetőek.
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Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy ismételten lesz Te szedd! hulladékgyűjtési akció. Felteszi kérdésként, hogy
csatlakozott-e a hivatal, vagy az iskola ehhez?
Tímár László polgármester:
Az önkormányzat nem vesz részt benne.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Az iskola a részt vesz az akcióban.
Bencze László képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy a polgármester úr miért szüntette meg Kudla Edina védőnő
munkaviszonyát és erről az előző ülésen miért nem tájékoztatta a képviselő-testületet. A pályázat
beadási határideje lejárt, kit nevezett ki a védőnői pozícióra és milyen szempontok alapján bírálta el.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel szűnt meg. Előzetesen egyeztetett a felettes
szakmai szervvel. Kinevezés egyelőre nem történt, helyettes védőnő látja el a feladatokat. A
pályázatra senki nem nyújtott be önéletrajzot, újra kiírásra kerül. Szakmai hiányosságok vezettek a
munkaviszony megszüntetésére.
Bencze László képviselő:
Amikor a 8 órára emelték a munkaviszonyát még az hangzott el, hogy jól végzi a munkáját.
Elmondja, hogy a településen hallott a dologról. Miért nem tájékoztatták a képviselő-testületet?
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A védőnő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló tárgyalás és a
munkaviszony megszüntetésére vonatkozó okirat februári. A védőnő kifejezett kérése volt, hogy az
önkormányzat ne publikálja a munkaviszony megszüntetését. Ennek a kérésének tettek eleget. A
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését hosszú folyamat előzte meg és
alapvetően a vezető védőnő által tett javaslat alapján kezdeményeztek megbeszélést a védőnővel és
ez vezetett a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
Tímár László polgármester:
Hosszú folyamat volt. Próbálta az önkormányzat úgy kezelni az ügyet, hogy a szülők és a
gyermekek ne érezzenek belőle semmit.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy Medveczkiné Bukta Eszter helyettes védőnő zökkenőmentesen vette át a munkát.
Elégedettek vele.
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Kiss Ferenc képviselő:
Felhívja a figyelmet a helyes névírásokra a jegyzőkönyvben.
Tímár László polgármester:
Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 óra 10 perckor bezárta.
k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Keresztesiné Ollári Anna
képviselő

Dr. Bessenyei Ákos
képviselő
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