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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. július 3. 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 

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, Kiss Ferenc és Molnár Andrásné képviselők igazoltan maradnak 

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

jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bessenyei Ákos és Somodi Mihály képviselőtársait kéri fel.  

 

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

 

1. napirendi pont: Konyha épület energetikai korszerűsítése 

 

1. napirendi pont: Konyha épület energetikai korszerűsítése 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a február hónapban a napközi konyha épület felújítására beadott 

belügyminisztériumi pályázat elutasításra került. Megnyílik a lehetőség azonban egy Európai Unió 

által támogatott pályázati kiírásban való részvételre. A projekt keretén belül megvalósulhatna az 

épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, illetve napelemes rendszer kiépítése. A pályázat beadási 

határideje július 17. Kéri, hogy a képviselő-testület véleményezze az előterjesztést. 

 

Somod Mihály képviselő: 

 

Támogatja az előterjesztést. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a pályázat minimum bekerülési költsége 30 millió forint. A pályázati kiírás 

tartalmazza jogi szakértő, a műszaki- és energetikai szakértők díját. A támogatás mértéke 100%. Az 

önkormányzatot a közbeszerzés közzétételi díja terheli. Nyertes pályázat esetén 2015. márciusban 

kell elindulnia a beruházásnak. Felhívja a figyelmet, hogy a képviselő-testületnek át kell gondolnia, 

hogy hogyan, milyen formában történjen a tetőfelújítás, ugyanis azt a pályázat nem fedezi.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy az épület állaga egyre rosszabb. Úgy gondolja, hogy meg kell próbálni pályázni. 
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Tímár László polgármester:  

 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

33/2014. (VII.3.) önkormányzati határozat 

 

Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című, KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

konstrukción keresztül a Konyha-Étkező épületének energetikai korszerűsítésére (külső homlokzati 

hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje) továbbá az elektromos áram fedezésére napelem rendszer 

kiépítésére irányuló pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok a pályázat benyújtásáról, a pályázat 

bonyolítójának elfogadásáról, a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatójának megbízásáról. 

 

A Képviselő-testület  

 

1. megtárgyalta és támogatja az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 

című, KEOP-2014-4.10.0/F konstrukciószámú pályázat benyújtását 

 

2. A pályázat a Konyha-Étkező épület energetikai korszerűsítésére (külső nyílászárók cseréje, 

külső homlokzati hőszigetelés) és napelem rendszer kiépítésére irányul. 

 

3. A pályázat megvalósulásának a helye: 

3284 Tarnaméra, Árpád u. 17.; hrsz.: 186 

 

4. a pályázat lebonyolításával megbízza a LaForma Szolgáltató Bt-t (4026 Debrecen, Bem tér 

23.), az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című, KEOP-2014-

4.10.0/F konstrukciószámú pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával megbízza a Nyír-Közbesz Kft-t (4482 Kótaj, Arany János u. 3. A. ép., 

Adószám: 10627682-2-15). 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülésen meghozott döntés alapján a járda 

felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására Háger László műszaki ellenőrt kérte fel. Elmondja, 

hogy többször előfordult, hogy a megbeszéléseken, bejárásokon nem jelent meg. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy Tóth István műszaki ellenőrt bízzák meg a műszaki feladatok ellátására. 
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Ha ez többször előfordult, akkor támogatja a javaslatot.  

 

Tímár László képviselő: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a járda felújításhoz kapcsolódó műszaki feladatok 

ellátására Tóth István műszaki ellenőrt bízza meg, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

34/2014. (VII.3.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi járdák felújítási munkáinak 

elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó képviselői javaslat alapján  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi járdák felújítási 

munkáinak elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására Tóth István urat kéri fel. 

 

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

szerződés megkötésére és aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 13 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Dr. Bessenyei Ákos Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


