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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. június 3. 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 

Keresztesiné Ollári Anna  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 és Kiss Ferenc képviselők igazoltan maradnak 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 Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  

 

A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. napirendi pont: 2014. évi Falunap előkészítése 

2. napirendi pont: „Tarnaméráért” kitüntető díj adományozása 

3. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvodában csoportlétszám megemelése 

4. napirendi pont: Strand szerződés módosítása 

5. napirendi pont: Vízkorlátozási terv jóváhagyása 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: 2014. évi Falunap előkészítése 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a programtervezet előzetesen kiküldésre került. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Kéri, hogy az úszóverseny tíz órától kerüljön megrendezésre. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy nem egyszerű olyan előadót találni, aki mindenkinek megfelel. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 
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Elmondja, hogy a rendezvényszervező által szervezett előadókat holnap kell levéglegesíteni. A 

falunapi összes többi programban lehet változtatni. Egy dolog van amit egyenlőre nem tartalmaz a 

költségvetés, az pedig a biztonsági szolgálat. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Hamarosan tárgyal egy biztonsági cég vezetőjével. Úgy gondolja, hogy e nélkül nem lehet 

megrendezni a falunapot. Természetesen kérni fogja a rendőri jelenlétet is. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Költségváltozás lehet még a hangtechnikában.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy Parádfürdőn van egy retró zenét játszó zenekar. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy az iskola testnevelő tanárának is van retró zenekara. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Számla képesek? 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Megkérdezi. Ha a főzés hamarabb kezdődne lenne lehetőség közben zene biztosítására? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a költségvetésben színpadfedéssel, hangosítással és fénytechnikával számoltak, van 

lehetőség műsorvezetést, műsorok közötti hézagkitöltést kérni, ám ez jóval magasabb összeg. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Javasolja, hogy a főzőverseny korábbi időpontban kezdődjön. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Feljegyezte a változásokat. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az előzetes programtervvel és a javasolt változtatásokkal az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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21/2014. (VI.03.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falunap megrendezéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Falunapot rendez 2014. augusztus 16-

én. A falunap a strandon kerül megrendezésre. 

 

2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtáros szervezésével, a hivatal az 

intézmények és a civil szervezetek képviselőinek bevonásával gondoskodjék a Falunap 

forgatókönyvének előkészítéséről. 

 

3.  A képviselő-testület testület a Falunap megrendezésére 1,5 millió Ft keretet különít el, a 2014. 

évi költségvetési rendeletben faluközösségi rendezvényekre jóváhagyott előirányzat, valamint a 

tartalékkeret terhére.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: „Tarnaméráért” kitüntető díj adományozása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy már érkeztek javaslatok a képviselőktől. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy 1996 óta dolgozik együtt a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesülettel. Azóta látja, hogy 

az egyesület összefogja a korosztályt. Nem csak a falu kulturális életében vesznek aktívan részt. 

Úgy gondolja, hogy munkájukat egy „Tarnaméráért” kitüntetéssel elismerhetné a képviselő-testület. 

Másik javaslata Bártfai Jánosné, a doktor úr asszisztense. 1987. óta dolgozik a rendelőben, 

mindenkit ismer, minden gonddal bajjal fordulhatnak hozzá a lakosok. Aktívan részt vesz a 

közösségi életben. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Egyetért a javaslatokkal. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Javasolja Keresztesi Istvánt a díjra. Az óvodai és iskolai focit irányítja, jó eredményeket érnek el. 

 

/Dr. Bessenyei Ákos képviselő 16:18-kor érkezik a képviselő-testületi ülésre/ 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy szabályozva van-e, hogy hányan kaphatják meg egy évben a díjat. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Nincs. 
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Egyetért az elhangzott javaslatokkal. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy meg kell határozni azokat a szempontokat, ami alapján a díjat odaítéli a 

testület. Véleménye szerint azok is kitüntetést érdemelnek, akik Tarnamérától távol tevékenykednek 

és munkájukkal öregbítik a település hírnevét. Lehet, hogy erre egy új kitüntető díjat kellene 

létrehozni. Egyetért az elhangzott javaslatokkal. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a „Tarnaméráért” kitüntető díjat a Tarnamérai 

Nyugdíjas Egyesület, Bártfai Jánosné és Keresztesi István kapják, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

22/2014. (VI. 03.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 15/1995.(XI.14.) önkormányzati 

rendeletében alapított „Tarnaméráért” kitüntető díjat 2014. évben az alábbiak szerint adományozza: 

 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közösség érdekében, társadalmi 

életében, közéletében, valamint a településen végzett kiemelkedő munkájáért, tevékenységéért, 

támogatásáért a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesületnek, Bártfai Jánosnénak és Keresztesi Istvánnak 

„Tarnaméráért” kitüntető díjat adományoz. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az emlékérem és oklevél elkészíttetésére. 

 

3. A kitüntető díj átadására ünnepélyes keret között a Falunapon kerül sor. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvodában csoportlétszám megemelése 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megkérdezi Molnár Andrásné intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítéssel élni a kiküldött 

anyaghoz. 

 

Molnár Andrásné: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni. 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

23/2014. (VI. 03.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az Óvodai férőhelyekről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a 2014/2015-ös nevelési évre az 

előterjesztés alapján a Tarnamérai Napsugár Óvoda két csoportjában a maximális létszám 20 %-al 

történő átlépését engedélyezi, és a Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményben az óvodai 

férőhelyeket az alábbiak szerint határozza meg: 

Pitypang csoport: 30 fő 

Búzavirág csoport: 30 fő 

 

Az óvodai engedélyezett férőhelyek száma 2014/2015-ös nevelési évben: 60 fő. 

 

2. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy ezen határozatban foglaltak szerint 

gondoskodjék az óvodai csoportok szervezéséről. 

 

 

Felelős: Molnár Andrásné intézményvezető 

 

Határidő: értelem szerint   

 

4. napirendi pont: Strand szerződés módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megkérdezi Vargáné Tóth Márta jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítéssel élni a kiküldött anyaghoz. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a módosítás egy hatósági eljárás miatt szükséges. A hatósági eljáráshoz szükséges 

megjelölni, hogy a bérleti jogviszony a termálkútra is vonatozik.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a bérleti szerződés módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 
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24/2014. (VI. 03.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az strand bérleti szerződés módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Miraqua Kft.-vel kötött bérleti 

szerződés módosítását elfogadja.  

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását aláírja.  

 

Felelős: Tímár László polgármester 

 

Határidő: értelem szerint   

 

5. napirendi pont: Vízkorlátozási terv jóváhagyása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja a képviselő-testületnek az intézkedési terv elfogadását. Felteszi kérdésként, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólni valója. Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a vízkorlátozási terv elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

25/2014. (VI. 03.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vízkorlátozási tervre vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Boconád és térségéhez tartozó 

ivóvízellátó rendszerre vonatkozó Egységes vízkorlátozási tervet a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízkorlátozási terv aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Születési támogatás 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy erről már az elmúlt időszakban volt szó. Úgy gondolja, hogy komoly előkészítő 

munkát igényel. Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület javasolja, hogy a 2015. évi 

költségvetésbe kerüljön beépítésre. 
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Támogatja az ötletet, hosszú távra kell tervezni. Javasolja, hogy a következő költségvetésig kerüljön 

kidolgozásra a rendelet.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a születési támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

kerüljön megalkotásra és beépítésre a 2015. évi költségvetésbe az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

26/2014. (VI. 03.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a születési támogatásra vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatni kívánja azon családokat, 

ahol gyermek született. 

 

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a rendelet 

kidolgozására. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16 óra 45 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


