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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. augusztus 27. napján 12 óra 30 perckor 

Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott rendkívüli 

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 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

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

Andrásné és Dr. Bessenyei Ákos képviselőtársait kéri fel.  

 

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

 

1. napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

2. napirendi pont: Belterületi járdák felújítása – kivitelező kiválasztása 

3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

1. napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztés anyagát. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A Helyi Választási Bizottságot a képviselő-testület négy évre választja meg. A bizottság tagjait a 

választás napját megelőző 40. napig kell megválasztani. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztására azért nem kerül sor, mert az már az országgyűlési választások előtt megtette a 

képviselő-testület. A Helyi Választási Bizottság javasolt tagjaiban lényegi változások vannak az 

előzőekhez képest, ennek oka, a négy évvel ezelőtti helyhatósági választásokon történt 

vádaskodások, melyek elrettentették a bizottság tagjait, hogy ilyen típusú társadalmi megbízatást 

vállaljanak. Úgy gondolja, hogy mindenki a munkáját pártatlanul, csak a törvényeknek alárendelve, 

becsülettel végezte. Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait 

válassza meg. 

 

 

 



Oldal 3 / 5 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

39/2014 (VIII.27.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.  

évi XXXVI. törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta a Helyi Választási 

Bizottság  megválasztására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság  tagjának  

 

1. Csintalanné Brindza Tünde Tarnaméra, Árpád u. 28. 

2. Nagy Illés Tarnaméra László u. 36/A. 

3. Keresztesi Béla Tarnaméra, Béke u. 7. 

 

Póttagnak: 

4. Szaka Jánosné Tarnaméra, Margit u. 6.     

5. Kranczicki János Tarnaméra, Széchenyi u. 21. 

 

sz. alatti lakosokat  megválasztja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Helyi Választási Bizottság 

tagjainak eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél átadásáról gondoskodjanak. 

 

Felelős: polgármester és jegyző  

 

Határidő: azonnal  

 

2. napirendi pont: Belterületi járdák felújítása – kivitelező kiválasztása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az árajánlatok határidőben megérkeztek. Felkéri Keresztesiné Ollári Anna 

alpolgármester asszonyt és Vargáné Tóth Márta jegyzőt, hogy az árajánlatokat tartalmazó 

borítékokat bontsák fel. 

Elmondja, hogy két típusú munkáról van szó, az egyik betonozás, a másik aszfaltréteg leterítése. A 

betonozott járda elkészítésére két pályázati felhívás lett kiküldve, mindkét pályázat határidőben 

beérkezett.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A betonozási munkák elvégzésére az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

ZSAKI BAU 2003 Bt.   1.215.840,- Ft+ÁFA  Bruttó 1.544.117,- Ft 

LÖVEI LÁSZLÓ    1.776.740,- Ft+ÁFA  Bruttó 2.256.460,- Ft 
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Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Az aszfaltozási munkák elvégzésére az alábbi három ajánlat érkezett: 

 

Andezit Plusz Kft.   3.224.160,- Ft+ÁFA  Bruttó 4.094.683,- Ft 

MASTER RIDE Kft.   3.452.730,- Ft+ÁFA  Bruttó 4.384.967,- Ft 

BIG-FORSZI TRADE KFT.  3.849.600,- Ft+ÁFA  Bruttó 4.888.992,- Ft 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

 

Elmondja, hogy ilyen rövid idő alatt nehéz átnézni, hogy taralmilag mit takarnak ezek az ajánlatok. 

Úgy gondolja, hogy bizonyos szakaszokon az aszfaltozás szükségtelen, az évek során pedig 

bebizonyosodott, hogy a két centiméteres réteg kevés. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt, hogy adjon tájékoztatást a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretről. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a 2014. június 26. napján tartott testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 

belterületi járdák felújítását. Az éves költségvetési rendelet elfogadásakor keretösszeget határozott 

meg a képviselő-testület. A tervezett felújítási szakaszok az akkori előterjesztésben részletezettek és 

ehhez jött képviselői indítványként a Mátyás utca. Erre kérték meg az árajánlatot. A képviselő-

testület költségvetési rendeletében bruttó 2.724.000 forintot határozott meg, eredeti előirányzatként 

ez az összeg áll rendelkezésre. További felújítások esetén a tartalékkeretből történő átcsoportosítás 

válik szükségessé. A tartalékkeretről pontos információkat nem tud nyújtani.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy két típusú munkára kért az önkormányzat árajánlatot. Az aszfaltozott járda 

felújítási munkák esetében javasolja, hogy műszaki ellenőr vizsgálja meg az árajánlatkérést és a 

benyújtott árajánlatokat.  

 

Bencze László képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy alapvető félreértés van. A két centi csak a kiegyenlítésre, a dőlés 

megváltoztatására vonatkozik. Az ajánlatételi felhívásban nincs benne, hogy az aszfalt hány 

centiméteres legyen. Az ilyen vállalkozások már tudják, hogy járdára mennyit szoktak, de a végső 

döntés a megrendelőé.  

A bontásnál látta, hogy az egyik ajánlat már fel volt bontva. Miért lett felbontva előre ez az ajánlat 

és utólag leragasztva. 

Betonjárda munkálatainál két ajánlatkérés lett kiküldve, egy harmadikat is lehetett volna kérni. 

Ismert két vállalkozóról van szó, itt olyan nagy különbség van a két ajánlat között, hogy úgy érzi, 

hogy valaki, valamit nem értett. Tisztában voltak a műszaki tartalommal? 

Az a véleménye, hogy a betonjárdára érkezett ajánlatokat is nézze meg a műszaki ellenőr. 

Átgondolandó a nyolc centiméteres járdának az elégségessége, a kapubejárókban pedig ez 

gyakorlatilag nulla. Ezt külön kellett volna kezelni.  

Javasolja, hogy a testület napolja el a döntést és pontosítsa az ajánlattételeket mindkét esetben.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a hivatal munkatársa a téves bontást leragasztotta és aláírásával ellátta. Figyelembe 

véve a címzést, nehéz megállapítani, hogy a pályázati anyagról van-e szó. Úgy gondolja, hogy ez 

bárkivel előfordulhat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Támogatja Bencze képviselő úr javaslatát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy műszakissal 

átnézetve, egyeztetve, tisztázva a felmerült kérdéseket ennek megfelelően kerüljön újra a képviselő-

testület elé az egész anyag. 

 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

40/2014 (VIII.27.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi járdák felújítására kapcsán 

az alábbi határozatot hozta: 

 

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

beérkezett árajánlatokat megtekintette, a pályázatokat érvényesnek találta. 

 

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntésének meghozatala előtt 

felkéri Tóth István műszaki ellenőrt az ajánlattételi dokumentáció és a műszaki tartalom 

megvizsgálására és a beérkezett ajánlatok véleményezésére. 

 

Felelős: polgármester  

 

Határidő: azonnal  

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 13 óra 10 perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Molnár Andrásné Dr. Bessenyei Ákos 

képviselő képviselő 

 


