Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. november 27. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről

Hozott döntések:

Határozat száma
57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
58/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
59/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
60/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
61/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
62/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
63/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
64/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
65/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
66/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
67/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
68/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
69/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
70/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat
71/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi
határozat

Tárgy
Szabó Edina képviselő javaslata iparűzési
adó rendelet módosításáról
Adórendeletek felülvizsgálatának elfogadása
Kiss Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Várkonyi Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Rátkai Anita Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Keresztesi Karina Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Váradi Eszter Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Tari József Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati
rendszer
keretében
történő
támogatása
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer
keretében a támogatott pályázatok rangsora
Tarnamérai Napsugár Óvoda és KLIK
Tarnamérai Általános Iskola gyermekeinek
Mikulás csomag ajándékozása
Háziorvosi szerződés módosítása
Előirányzat átcsoportosítás – Tarnamérai
Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat átcsoportosítás - Védőnő
Lövei László ápolási díj felülvizsgálata
Blahó Zsuzsanna ápolási díj felülvizsgálata

Rendelet száma
10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete

Tárgy
a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.
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Jegyzőkönyv
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. november 27. napján 16 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott képviselő- testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Dr. Bessenyei Ákos
Dobi Tamás
Keresztesiné Ollári Anna
Molnár Andrásné
Somodi Mihály
Szabó Edina

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Sipos Renáta
Kaslik Gyula

jegyző
jegyzőkönyvvezető
ügyvezető Aktív 1 Kft.

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.
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.
2.
3.
4.
5.

napirendi pont: Kábeltelevíziós hálózat kiépítésének lehetősége
napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, új SzMSz megalkotása
napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása
napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

1. napirendi pont: Kábeltelevíziós hálózat kiépítésének lehetősége
Tímár László polgármester:
Tiszteltettel köszönti Kaslik Gyulát az Aktív 1 Kft. képviselőjét. Felkéri, hogy pár szót a kft-ről,
illetve a településen esetlegesen végzendő munkáról.
Kaslik Gyula ügyvezető:
Ismerteti a cég létrejöttét, szolgáltatását. Elmondja, hogy a hálózat az ÉMÁSZ oszlopokon fut. Jelen
pillanatban két szolgáltató lehet fent ezeken az oszlopokon.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a szolgáltatás elindításához a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást kell adnia.
Javasolja, hogy erről a következő testületi ülésen döntsenek.
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Somodi Mihály képviselő:
Lehetőség van olyan csatorna létrehozására, ahol helyi tartalmak jelenhetnek meg?
Kaslik Gyula ügyvezető:
Elmondja, hogy minden segítséget megadnak ehhez, azonban ők nem műsorszolgáltatók.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Milyen arányú lakossági csatlakozásra számítanak.
Kaslik Gyula ügyvezető:
20-30%
Tímár László polgármester:
Sok háztartást hűségidő köt más szolgáltatóhoz.
Kaslik Gyula ügyvezető:
Elmondja, hogy hosszú távra terveznek.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A település teljes közigazgatási területén kiépítik a hálózatot?
Kaslik Gyula ügyvezető:
Igen. Elmondja, hogy a cégnél nincs csatlakozási díj.
Molnár Andrásné képviselő:
Pozitív döntés esetén mennyi idő, mire kiépítik.
Kaslik Gyula ügyvezető:
Elmondja, hogy ez időjárás függő, de legkésőbb július elejére tervezik a szolgáltatás elindítását.
Tímár László polgármester:
Megköszöni Kaslik Gyulának a részletes tájékoztatót.
/Kaslik Gyula 16:25-kor távozik a testületi ülésről/
2. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, új SzMSz megalkotása
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként Vargáné Tóth Márta jegyzőnek, hogy szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni.
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Vargáné Tóth Márta jegyző:
A rendelettervezet az alakuló ülésen megbeszélteknek megfelelően készült el.
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a központi költségvetés tárgyalása során látható, hogy a helyi adók szintjén
változások várhatóak. Nem javasol adóváltoztatást és új adó kivetését.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Támogatja a javaslatot.
Szabó Edina képviselő:
Arról nem esett szó, hogy esetleg csökkentesen a testület az adók mértékén, vagy más kedvezményt
adjon a testület.
Tímár László polgármester:
Van esetleg javaslata? Elmondja, hogy a jövő évben a segélyezés csak az iparűzési adóból befolyt
bevételből történhet.
Szabó Edina képviselő:
Javasolja az iparűzési adó csökkentését.
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Somodi Mihály képviselő:
Mennyivel és miért?
Szabó Edina képviselő:
Véleménye szerint több vállalkozó jelentkezne be Tarnamérára és fizetné itt az adóját és ez egy kis
kedvezmény lenne a tartamérai vállalkozóknak. A vállalkozásoknak nagyon sok terhe van, amit be
kell fizetnie.
Somodi Mihály képviselő:
Úgy gondolja, hogy gazdaság élénkítő hatása nem lenne.
Szabó Edina képviselő:
Ez gesztus lenne a helyi vállalkozók felé is. A rendezvények előtt mindig a vállalkozókat keresik
meg szponzorációra, úgy gondolja a vállalkozók mindig segítenek. Úgy gondolja, hogy oda fogják
adni azt a pénzt más formában a településnek.
Tímár László polgármester:
2015-ben a teljes szociális ellátást az iparűzési adóból kell finanszírozni, semmilyen más keretből
nem lehet. Nehéz helyzetben lesznek az önkormányzatok.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Úgy gondolja, hogy érdemben senki nem tudja megmondani, hogy egy iparűzési adó emelés, vagy
csökkentés milyen folyamatokat generálna. Ehhez egy komoly előkészítő munka kell.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a vállalkozások száma csökkent. Az előterjesztésben inkább
egy helyzetismertetést tártak a képviselő-testület elé.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy élőbb kapcsolatot kellene kialakítania az önkormányzatnak a
vállalkozókkal.
Tímár László polgármester:
Az önkormányzatnak is érdeke, hogy a vállalkozókkal jó kapcsolatot alakítson ki.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
A véleményalkotást szélesebb körben is lehetségessé kellene tenni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A hivatal feladata az adott igazgatási feladat végrehajtása. Úgy gondolja, hogy az adott területen
dolgozó egy kiemelkedően jó, személyes kapcsolatot próbál kiépíteni. Az adóigazgatás területén
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ugyan azokkal a jogszabályokkal dolgoznak, mint a NAV, de nem gondolja, hogy a helyi
adóhatóság olyan szigorral és habitussal lépne fel a vállalkozókkal szemben. A kolléganő a
személyes kapcsolattartással és a vállalkozók ügyeinek intézésével emberséggel és gyorsasággal
működik közre.
Somodi Mihály képviselő:
El kell gondolkozni azon, hogy a képviselők, hogyan tudják elősegíteni ezt a párbeszédet. Úgy
gondolja, hogy a testület egyenlőre ne változtasson az iparűzési adó mértékén. Mint vállalkozó az
előző időszakban az adót úgy utalta át az önkormányzatnak, hogy ezzel a település fejlődését segíti,
ezzel vissza ad valamit a településnek. A mostani jogszabályváltozás miatt lehet, hogy másként
fogja gondolni.
Tímár László polgármester:
Érezhető a többi településen is, hogy a 2015. év a kivárás időszaka lesz.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Települési képviselőként ő sem tud teljes szívvel az adócsökkentés mellett szavazni, hiszen nem
látja biztosítva, hogy az adócsökkentésnek a következő évben olyan hatása lenne, ami Tarnamérán
gazdaságélénkítő lenne és a települést előre vinné.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a gazdaság más szereplőivel való kapcsolattartása nem
tökéletes.
A hivatal dolgozója felől érkező pozitív hozzáállás itt tartott néhány vállalkozást. Erre lehet
alapozni.
Tímár László polgármester:
Kérdezi Szabó Edina képviselőt, hogy az adóemeléssel kapcsolatban van-e konkrét javaslata.
Szabó Edina képviselő:
Igen, csökkentse a képviselő-testület az iparűzési adót, vagy bármely más adónemet.
Tímár László polgármester:
Kéri, hogy konkretizálja javaslatát.
Szabó Edina képviselő:
Ez egy jó gesztus lenne a vállalkozók felé. A településen nem működik az önkormányzat és a
vállalkozók közötti kapcsolat.
Tímár László polgármester:
Miért gondolja, hogy nem működik.
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Szabó Edina képviselő:
Több vállalkozóval beszélt, akik ugyan ezen a véleményen voltak. Minden évben egyszer a
vállalkozókat össze lehetne hívni egy kerekasztal beszélgetésre, hogy mi a problémájuk a
településen, mit szeretnének, mit látnak másként. Ez más településeken jól működik.
Tímár László polgármester:
Köszöni a kezdeményezést. Ezzel egyetért. Kéri, hogy tegye meg konkrét javaslatát az
adócsökkentéssel kapcsolatban.
Szabó Edina képviselő:
Javasolja az iparűzési adó csökkentésété 0,5%-al.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki az iparűzési adó 0,5/%-al történő csökkentésével egyetért, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
57/2014.(XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó csökkentésére javasolt
képviselői indítványt megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparűzési adó csökkentésére tett
képviselői javaslatot 1 igen és 6 nem szavazati aránnyal nem támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 2015. évben a helyi adók mértéke ne változzon, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
58/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést megalapozó
helyi adórendeletek fülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeleteket felülvizsgálta, és
akként határozott, hogy helyi adót nem emel.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. A pályázatot benyújtók közül
mindenki megfelel a pályázati feltételeknek. Javasolja, hogy mind a hat pályázót támogassa a
képviselő-testület.
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Kiss Viktóriát a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
59/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Kiss Viktória, Tarnaméra, Béke u. 19. sz. alatti lakos Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek
találta.
2. A képviselő-testület Kiss Viktóriát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az
önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Várkonyi Dórát a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
60/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Várkonyi Dóra, Tarnaméra, Petőfi Sándor u. 16/A. sz. alatti lakos Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt
érvényesnek találta.
2. A képviselő-testület Várkonyi Dórát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében
az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Rátkai Anitát a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
61/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Rátkai Anita, Tarnaméra, Petőfi Sándor u. 33. sz. alatti lakos Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt
érvényesnek találta.
2. A képviselő-testület Rátkai Anitát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az
önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
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Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Keresztesi Karina a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
62/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Keresztesi Karina, Tarnaméra, Béke u. 7. sz. alatti lakos Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek
találta.
2. A képviselő-testület Keresztesi Karinát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer
keretében az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Váradi Esztert a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
63/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Váradi Eszter, Tarnaméra, Mátyás király u. 26. sz. alatti lakos Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt
érvényesnek találta.
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2. A képviselő-testület Váradi Esztert a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az
önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Tari Józsefet a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
64/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Tari József, Tarnaméra, László u. 1. sz. alatti lakos Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek
találta.
2. A képviselő-testület Tari Józsefet a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az
önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja.
3. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A
képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi
hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázati rendszer keretében a pályázatokat a felsorolt rangsorban támogassa, az kézfelnyújtással
jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
65/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat
értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az alábbi pályázatokat és az alább
felsorolt rangsorban javasolja támogatni:
1. helyen: Kiss Viktória
2. helyen: Várkonyi Dóra
3. helyen: Rátkai Anita
4. helyen: Keresztesi Karina
5. helyen: Váradi Eszter
6. helyen: Tari József
2. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen
határozatban foglalt rangsor alapján kerüljenek kitöltésre
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
 Mikulás csomag
Tímár László polgármester
Elmondja, hogy mind az óvoda, mind az iskola kérelme előzetesen kiküldésre került. Javasolja a
1000 forintos mikuláscsomaggal támogassák a gyerekeket. Összesen 206 gyermekről van szó.
A hivatalban a csomagokat el lehet készíteni.
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az óvodai és az iskolai gyermekek számára az
önkormányzat 206.000 Ft összegben Mikulás csomag ajándékozzon az kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
66/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mikulás csomag ajándékozására
vonatkozó intézményvezetői kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzata a Napsugár Óvoda intézménybe járó 54 fő óvodás gyermek,
valamint a Tarnamérai Általános Iskola 152 tanulója részére Mikulás csomagot ajándékoz.
2. A képviselő-testület a Mikulás csomagra összesen 206.000.- Ft, azaz kettőszázhatezer forint
összeget biztosít a tartalékkeret terhére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csomagok beszerzéséről, és az
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intézmények részére történő átadásáról.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján gondoskodjék az
előirányzat átcsoportosításáról.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2014. december 05.
 Háziorvosi szerződés módosítása
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként Vargáné Tóth Márta felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a Térségi Népegészségügyi Intézetnél folyamatban lévő, működési engedély
módosítási ügyben be kell nyújtani az Önkormányzat és a Medak Bt. közötti, hatályos
jogszabályoknak megfelelő szerződést, emiatt válna szükségessé annak sürgős aktualizálása.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Elmondja, hogy Boconád és Tarnabod háziorvosi helyettesítése miatt szükséges a működési
engedély módosítása. Bejelenti személyes érintettségét és közölte, hogy nem kíván a szavazásban
részt venni.
/Szünet 17:15/
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a háziorvosi szerződés módosítását, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta.
67/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi szolgálat
egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződésről szóló
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző háziorvosi
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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 Előirányzat átcsoportosítási kérelem – Közös Önkormányzati Hivatal
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az anyaggal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
68/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tarnamérai Közös
Önkormányzati Hivatal előirányzat átcsoportosítási kérelmét, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati
Hivatal eredeti költségvetésén belül a 011130 (önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége) kormányzati funkción előirányzat
átcsoportosításokat az alábbiak szerint engedélyezi:
 053121 üzemeltetési anyagok beszerzéséről 659.200Ft
 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóról 177.984Ft
 0511061 Jubileumi jutalomra 659.200Ft
 05211 Szociális hozzájárulási adóra 177.984Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az előirányzat
átcsoportosításokról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 Előirányzat átcsoportosítási kérelem – Védőnő
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a javításokat minél hamarabb el kell végezni. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
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69/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
költségvetésében a 074031 család és nővédelemi egészségügyi gondozás kormányzati funkción
belüli előirányzat átcsoportosítási előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében a
074031 család és nővédelemi egészségügyi gondozás kormányzati funkción előirányzat
átcsoportosításokat az alábbiak szerint engedélyezi:
 05110111 törvény szerinti illetmények, munkabérekről 192.000Ft
 05211 Szociális hozzájárulási adóról 105.050Ft
 053341 Karbantartás kisjavítás 233898Ft
 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 63.152Ft
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az előirányzat
átcsoportosításokról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az elvégzendő munkák elvégzésére árajánlatot kért be a Zsákai Bau 2003. Bt-től. A
munkálatok elvégzése összesen bruttó 297.050. Ft. Javasolja a munkálatok elvégzését.
Dobi Tamás képviselő:
Mi történ a tetőszerkezettel?
Tímár László polgármester:
Beázik.
Szabó Edina képviselő:
Más vállalkozótól nem lehet árajánlatot kérni.
Tímár László polgármester:
Kit javasol.
Szabó Edina képviselő:
Lövei László.
Somodi Mihály képviselő:
Kéri, hogy lehető leghamarabb készüljön el az árajánlat.
Oldal 16 / 19

Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy szerda 16 óra legyen az árajánlat beérkezésének határideje.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
 Falu karácsonya
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a falu karácsony időpontja 2014. december 20. napja. A rendezvényhez szükséges
eredeti előirányzat az éves költségvetési rendeletben meghatározásra került. Ismerteti a
programokat.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy Somodi Mihály képviselő megfogalmazott egy köszönő levelet a lakosságnak az
önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Kéri a képviselőket, hogy írják alá.
Somodi Mihály képviselő:
A vállalkozókkal való kapcsolattartáshoz javasolja, hogy rendezze meg az önkormányzat a
vállalkozók bálját.
Tímár László polgármester:
Mindenki tudja, hogy egy bál megszervezése nagy munka.
Molnár Andrásné képviselő:
Úgy gondolja, hogy először egy kerekasztal beszélgetésen kell kapcsolatot teremteni a
vállalkozókkal.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Úgy kell összehívni ezt a beszélgetést, hogy az önkormányzatnak előzetesen már legyenek tervei.
Tímár László polgármester:
Koncepcióval kell rendelkezni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közeljövőben elindul a szennyvíz beruházással
kapcsolatos pályázatok. Boconád és Zaránk településekkel többször voltak már megbeszélésen. A
három település együttesen kíván pályázni. Tarnaörs gesztorságával régebben volt egy pályázat,
akkor elkészültek az engedélyezési tervek. Keresik a lehetőségét, hogy ezeket a terveket
megnézhessék.
Molnár Andrásné képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy a hangos bemondó előtt nem lehet zenét tenni?
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Tímár László polgármester:
Lehet, de ezért fizetni kell.
Szabó Edina képviselő:
November első hetében megkereste a Belügyminisztérium az önkormányzatokat a zsidótemetőkkel
kapcsolatos felméréssel. Felteszi kérdésként, hogy sikerült-e ezt a felmérést megválaszolni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Természetesen.
Szabó Edina képviselő:
A Mazsihisz úgy tájékoztatta, hogy Tarnaméra még nem tett eleget az adatszolgáltatásnak.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Tekintettel arra, hogy a tarnamérai zsidó temető nem volt külön helyrajzi számon, erre vonatkozó
adatszolgáltatásnak a hivatal eleget tett.
Tímár László polgármester:
A zsidó temető felmérésre került, a sírhelyek számát és állapotát dokumentálták.
Szabó Edina képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy az önkormányzatnak van-e valami elképzelése a felújítással kapcsolatban.
Tímár László polgármester:
Ha lesz pályázati lehetőség a képviselő-testület elő fog kerülni az előterjesztés.
Szabó Edina képviselő:
Van ilyen pályázat.
Tímár László polgármester:
Kéri, hogy ha van ilyenről tudomása tájékoztassa.
Szabó Edina képviselő:
Természetesen.
Somodi Mihály képviselő:
Kéri, hogy a későbbiekben nézzék meg a lehetőségét, hogy a hangosbemondónak a dőlőkben is
helyezzenek ki egy egységet.
Javasolja, hogy tűzzék ki a közmeghallgatás időpontját.
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Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy a közmeghallgatás jövő februárban legyen.
Tímár László polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület ülését 18 órakor bezárta.
k.m.f.
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