
Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2014. június 26. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

 

Határozat száma Tárgy 

27/2014. (VI.26.) Önkormányzati határozat Tarnamérai Napsugár Óvoda beszámolója 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. június 26. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Bencze László    képviselő 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Kiss Ferenc    képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 

Rauf Zsanett    könyvtáros 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos képviselő később érkezik a képviselő-testületi ülésre. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné 

Ollári Anna és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  

 

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

 

1. napirendi pont: Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

2. napirendi pont: A községi könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 

3. napirendi pont: Jegyzői gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 

4. napirendi pont: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 

5. napirendi pont: Belterületi utak, járdák felújítása 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

- Petőfi u. ingatlan vásárlásának lehetősége 

 

1. napirendi pont: Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként Molnár Andrásné intézményvezető felé, hogy az előterjesztéshez kíván-e 

kiegészítést tenni. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy két fővel nő a beíratott gyermekek száma. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Megköszöni az óvónők szakmai munkáját. Gratulál az óvoda udvar kialakításához. Megköszöni a 

falu életében végzett közösségi munkát. 
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Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy július 27-29. között a nagycsoportos gyerekekkel táboroznak. Július 9-én budapesti 

óvódások érkeznek három napra.  

 

Bencze László képviselő: 

 

Véleménye szerint tartalmas beszámolót kapott a képviselő-testület. Elmondja, hogy szakmabelitől 

kapott olyan véleményt, hogy az óvoda naprakész, szakmailag jól felkészült. Aggasztó a gyermekek 

számának csökkenése. Kérdezi, hogy a mostani gyermekszületések mellett, nagyjából hány fős 

csoportok várhatóak a jövőben. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy pontosan nem tudja a születések számát, de szerencsére jobb a szám, mint az előző 

években. Szakmai szempontból 20-25 fő az ideális létszám. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

27/2014. (VI.26.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény beszámolóját elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: A községi könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Rauf Zsanett személyében új könyvtárosa van a községnek. Felteszi kérdésként 

Rauf Zsanett könyvtáros felé, hogy a beszámolóhoz kíván-e kiegészítést tenni. 
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Rauf Zsanett könyvtáros: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Köszöni az elkészített beszámolót. Felajánlja a programszervezésekben való segítéségét.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Szeretné, ha az iskola részéről is folytatódna az együttműködés. Örül a könyvtári katalógusnak.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül, hogy ilyen gördülékenyen megy a térítési díj beszedése. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Örül a Bródy Sándor Könyvtárral történő együttműködésnek. Úgy gondolja, hogy a tárgyi eszközök 

és a könyvtári állomány is a mai kornak megfelelő. 

 

Bencze László képviselő: 

 

Frappáns beszámolót kapott a testület. A Bródy Sándor Könyvtár beszámolójában a könyvtár nyitva 

tartása heti 20 óra, míg a könyvtáros beszámolójában 4 napon keresztül 3 óra a nyitva tartás. Ez 

megfelel a 20 órának? Zsanett jelenleg osztott munkakörben látja el a közétkeztetési és könyvtárosi 

feladatokat. Felteszi kérdésként, hogy a bérek, járulékok mely szakfeladatokon jelennek meg. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Zsanett heti 20 órában könyvtárosi és közművelődési feladatokat lát el és 20 órában 

a közétkeztetéssel foglalkozik. A megállapodás szerint a könyvtári nyitvatartási órák száma 12. 

Tehát a 20 órából a tényleges könyvtári nyitvatartási órák száma 12. A jelenlegi könyvviteli 

technikai megosztásban ugyanazon személy két szakfeladaton történő átfordítása már nem 

lehetséges. Jelenleg azok a szakfeladatok, melyek nem voltak a KIR rendszerben a kincstár által 

átfordíthatóak, mind egy vegyes technikai szakfeladatra kerültek. Várják, hogy milyen technikai 

megoldások lesznek az új rendszerben. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

A rövid idő ellenére jó tájékoztatást kapott a testület. Bízik benne, hogy több olvasója lesz majd a 

könyvtárnak. Felteszi kérdésként, hogy a már márciusi testületi ülésen is megemlített bútorok hova 

kerültek elhelyezésre. 

Ismerteti Tímár László polgármester tájékoztató levelét. 

Szeretné látni az ajándékozási szerződést. Szeretné látni, hogy a bútorok hol vannak használatba 

véve. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az eszközök bármikor megtekinthetőek, az ajándékozási szerződés rendelkezésre 

áll. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

 

Szeretné látni, hogy az eszközök leltárba kerültek-e. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a következő napokban megtekinthetőek a kért bizonylatok. 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

28/2014. (VI. 26.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

/Rauf Zsanett 16:20 perckor távozik a testületi ülésről/ 

 

 

3. napirendi pont: Jegyzői gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Bártfai Ágnes gyámügyi előadó nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Kudla Edina helyett Medveczkiné Bukta Eszter látja el a védőnői feladatokat, mely 

változás, mely változás a beszámolóban még nem került átvezetésre. A hibáért elnézést kér. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy szerencsére kirívó eset nem történt a gyámügy területén.  

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

hozta: 

 

29/2014. (VI.26.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyámhatósági tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős: Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy törvényi előírás miatt vált szükségessé a szerződés átdolgozása. Tájékoztatja a 

képviselőtestület, hogy a szerződés kiegészül a szelektív hulladékszállításra vonatkozó pontokkal.  

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy a kiegészítésben egy darab hulladékgyűjtő sziget szerepel. Ez nem kettő? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselő urat, hogy két hulladékgyűjtő szigetről van szó. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Ez csak elírás, vagy ez is változás? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elírásról van szó. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 

és kiegészítésének elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

30/2014. (VI.26.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 



Oldal 7 / 13 

 

1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnaméra Község Önkormányzata 

és a Városgondozás Eger Kft között 2012. január 02. napján létrejött Közszolgáltatási szerződés 

2014. június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja.   

 

2. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete 2014. július 01. napjától a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával az Egri Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft-t bízza meg 2016. december 31. napjáig. 

 

3. A Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Egri Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

szerződésszerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés változása miatt szükséges az 

önkormányzat környezetvédelmi rendeletének módosítása.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a rendelet miért veszti hatályát a hatálybalépést követő napon. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy egy módosító rendeletről van szó, mely a hatályba lépés napján beépül az 

alaprendeletbe. Azért a módosító rendelet hatályban tartására már nincs szükség.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 

tisztántartásának rendjéről szóló rendelet módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 

5/2014 (VI.26.) önkormányzati rendelete 

 

A környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásának rendjéről 

szóló 12/2009.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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5. napirendi pont: Belterületi utak, járdák felújítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az elmúlt hetekben megtörtént a település felmérése, illetve több képviselő is 

jelezte a problémás szakaszokat. A forrásigény egy része feladatfinanszírozásból, másik része a 

tartalékkeret terhére biztosítható. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy milyen szempontok alapján kerültek ezek a járdaszakaszok kiválasztásra. 

Ettől sokkal több járda szorul felújításra. Az István úti járda esetében egy jó állapotú járda lett 

kicserélve. Örül, hogy valamilyen szintű felújítás ismét elkezdődik a településen. Ha a 

kihasználtság, forgalom alapján más lenne a sorrend. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen is elhangzott ezen járdaszakaszok felújítása. Az 

önkormányzat tud a többi járda állapotáról, azonban a pénzügyi keretek véglegesek. Természetesen 

a lista a képviselők javaslata, döntése alapján változhat.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Az István úti járda pályázat keretében került felújításra. Nem feltétlenül kihasználtság szerint kell 

sorrendet felállítani, az állapot fontosabb.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy nézzék meg a Mátyás úti járdát is. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

A Béke utca, János utca, Kolozsvári utca járdaszakait minden féle képen fel kell újítani. Sok 

balesetveszélyes hely van. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy ezeken a járdaszakaszokon is szükséges a felújítás, de ő mindig azt tartotta 

szem előtt, hogy mely szakaszokat használják többen. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Amennyiben a testület úgy döntött a Mátyás úti járdaszakaszra is megkéri az árajánlatot. Ezen 

kiegészítéssel javasolja, hogy a képviselő-testület kérje be a szükséges árajánlatokat és a következő 

képviselő-testületi ülésen tárgyaljon róla. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Többször elmondta már, hogy bizonyos munkálatoknál a minőség elmarad az ártól. Nincs kifogása 

az aszfaltozás ellen, ha az megfelelő vastagságban történik. Ha a pénzügyi keretek miatt ez nem 

lehetséges, akkor javasolja, hogy inkább kevesebb szakaszon történjen a felújítás. 
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Tímár László polgármester: 

 

Megköszöni Kiss Ferenc képviselő hozzászólását. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor egy 

műszaki szakemberrel is végigjárják majd a területet. Javasolja Háger Lászlót műszaki ellenőrnek.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzottakkal az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

31/2014. (VI.26.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési belterületi járdák 

felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolozsvári utcai, Béke utcai, 

Alkotmány utcai, Táncsics utcai, János utcai és Mátyás utcai járdaszakaszok felújításáról döntött. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki dokumentáció alapján a tervezett 

felújítás kivitelezése céljából meghívás alapján 3 árajánlat beszerzéséről, és a képviselő-testület elé 

terjesztéséről gondoskodjék. 

 

3. A képviselő-testület a belterületi járdák felújításának költségét a feladatfinanszírozásból, illetve a 

2014. évi költségvetésében jóváhagyott tartalékkeret terhére biztosítja.    

  

4. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi járdák felújítása munkák 

elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására Háger László urat kéri fel. 

 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr megbízására vonatkozó 

szerződés megkötésére és aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 Petőfi u. ingatlan vásárlásának lehetősége 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó levél előzetesen kiküldésre került. Több alkalommal is 

szó volt az ingatlan megvételéről. Az épület jellege, helye miatt tájházként jól hasznosítható lenne. 

Az ingatlan örököseit megkereste, történ egy felmérés az ingatlan állapotáról. 
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Bencze László képviselő: 

 

A korábbi időszakokban is volt már hasonló kezdeményezés, volt arról szó, hogy a rendezési 

tervben védetté nyilvánítják a Petőfi u. 13. szám alatti telket. Nem lett belőle semmi. Nem lehet 

tudni, hogy egy tájház berendezése, működtetése mit jelent az önkormányzatnak.  A 

rendőrmúzeumban kialakításra került egy helyiség, mely helytörténeti múzeumként szolgált, ez 

felszámolás. Szkeptikus abban, hogy az önkormányzat működtetni tudja a tájházat. Az 

önkormányzatoknál ha valaki munkát végez, az számíthat rá, hogy a munka minőségére való 

tekintet nélkül megkapja a díjazását. Általában az önkormányzat mindig drágán vesz és olcsón ad 

el. Példa erre a volt óvodaépület. Az épület állagát, állapotát tekintve hasonló, mint a régi óvoda 

épület. Irreálisnak tartja a levélben megjelölt összeget. Esetleges vásárlás esetén ennek csak 

töredékét tudja elfogadni, pontosan megvizsgálva azt is, hogy a kialakítás, működtetés milyen 

költségeket jelentene.  

 

 

/Dr. Bessenyei Ákos képviselő 16:50 perckor érkezett a testületi ülésről/ 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy azért nem készült konkrét előterjesztés, mert egyenlőre azt szeretnék, ha a 

képviselő-testület elgondolkozzon a lehetőségen. A megbeszélések alkalmával összegszerűségről 

nem volt szó. Az épület későbbiekben hagyatéka lehetne a településnek és valami maradandót tudna 

mutatni.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Kérdés az, hogy mennyire van egy faluháznak létjogosultsága. Tarnaméra turisztikailag nem a 

legkedveltebb célpont. Az épület felújítása mennyi pénzt emészt fel? Elbírja ezt a költségvetés? 

Úgy gondolja, hogy vannak ettől sokkal fontosabb dolgok. A vételár megmosolyogtatja. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy nem a turizmus a legfontosabb.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Ha élő tudná tenni az önkormányzat ezt a tájházat remek közösségi hely lehetne. Maga a gondolat 

tetszik neki. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Gondolatébresztést lát az előterjesztésben. Ez egy soktényezős történet. Van ennek olyan tartalma, 

ami ide tud vonzani és itt tud tartani embereket? A faluban kellenek olyan helyek, melyet a falu 

lakossága magáénak tekint.  Egyetért azzal, hogy nagyon komoly előterjesztés kell ahhoz, amikor 

már a költségvetés terhére dönt a testület. Úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy ez a település életben 

maradjon, szükség van arra, hogy társadalmi szinten legyen egy olyan kapaszkodó, ami a közösségi 

életet fenntartja. Érdemes lenne ezt a gondolatot a hivatalon kívülre is kivinni. Olyan előterjesztés 

szeretne majd a testület látni, ahol legalább hozzávetőleges számokat láthat.  
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Bencze László képviselő: 

 

Nem az elvvel van a baj, de a költségeket meg kell gondolni. Pletyka szinten hallotta, hogy komoly 

teher van a házon.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Valóban van ilyen pletyka. Majd ha a képviselő-testület dönt, az ennek megfelelően fog történni. 

Az ingatlan jó helyen van, nagy telekkel, a működési költség valóban fontos. Körbe kell járni a 

dolgot. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy induljon el egy párbeszéd a vásárlás kapcsán. Az ötletet támogatja. Szeretné, ha egy 

turisztikai szakember is részt venne az előkészítésben.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy fel kell rázni a település lakosságát. Meg kell nézni, hogy van-e teher a házon, 

ne pletykákra hagyatkozzon a testület. Sok embert ismert, akinek a hagyományőrzés fontos az 

életében.  

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Az ötletet támogatja, de körbe kell járni a lehetőséget. Érdemben akkor tud dönteni a testület, ha az 

anyagi oldalát is látja.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Egyetért doktorú javaslatával.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés lakossági kérés volt. Az ingatlan hagyatéki eljárása most fejeződött 

be. Az, hogy ezen az ingatlanon milyen terhek vannak, az nem a képviselő-testület dolga. Az 

ingatlan per, teher és igény mentesen vásárolná meg az önkormányzat. A testület pozitív döntése 

után kezdődhet meg a költségek számítása.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg, az előzetes tárgyalások lefolytatásával. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Szeretné, ha egy hozzávetőleges képet kapna a testület, hogy milyen felújítások szükségesek az 

épületen, illetve, hogy ezek a felújítások és az üzemeltetés, fenntartás milyen költségekkel járna.  

 

Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzottakkal az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

hozta: 

 

 

32/2014. (VI.26.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utcai ingatlan megvásárlásáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Petőfi utcai ingatlan tulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot és folytasson megbeszélést a vételárról. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a megvásárláshoz, 

felújításhoz, üzemeltetéshez szükséges költségekről előzetes kalkulációt készítsen.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a jövő hét pénteken érkeznek az erdélyi testvértelepülésről a vendégek. A 

vendégfogadásra mindenkit szeretettel várnak.  

 

Bencze László képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e már a településen főállású védőnő. Lehet-e tudni, hogy a LEADER 

programban nyert-e a Miraqua Kft. Úgy hallotta, hogy a sportkör is nyert valamilyen összeget.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy jelenleg még nincs a településen főállású védőnő, a feladatellátás helyettesítéssel 

történik. A LEADER-ben a strand bérlője nyert, de ez már egy előző ülésen elhangzott. A sportkör 

öltözőbővítésre nyert pályázatot. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Elmondja, hogy a társasági adókból felajánlott összeget lehet felhasználni öltözőbővítésre.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 óra 40 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
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Keresztesiné Ollári Anna Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


