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Hozott döntések: 

 

 

 

Határozat száma Tárgy 

72/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

2015. évi munkaterv elfogadása 

73/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

74/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

KLIK vagyonkezelési szerződés és használati 

szerződés elfogadása 

75/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

Aktív 1 Kft. tulajdonosi hozzájárulás 

76/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

Háziorvosi körzet kialakítása 

77/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

Tanszercsomag 

78/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

Szent Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 

2014 rajzpályázat- könyv 

79/2014.(XII. 18.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

Császár Csaba ápolási díja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

11/2014.(XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 2/2014. (II.27) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

12/2014.(XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. december 18. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dobi Tamás    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 Dr. Bessenyei Ákos és Szabó Edina képviselők igazoltan maradnak távol a 

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

hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és Dobi Tamás képviselőtársait kéri fel.  

 

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

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása 

2. napirendi pont: Temető rendelet módosítása 

3. napirendi pont: 2015. évi munkaterv elfogadása  

4. napirendi pont: 2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása  

5. napirendi pont: KLIK vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

6. napirendi pont: Kábeltelevíziós hálózat kiépítésének lehetősége  

7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy Vargáné Tóth Márta kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban 

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 
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Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásával, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének  

11/2014 (XII.18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

 2/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirendi pont: Temető rendelet módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy Vargáné Tóth Márta kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondta, hogy a rendelet 3. mellékletében nem kerültek megjelölésre a temetési helyek 

megváltásának díjai. Az előző rendeletben csak az egyszemélyes sírhely után fizetendő díj 

szerepelt. Várja a testület javaslatait.  

Elmondja, hogy beépítésre került a rendeletbe a ravatalozó használati díj, melynek mértéke 5.000 

Ft/alkalom és a síremlékek, sírjelek elkészítéséért a vállalkozók által a fenntartó önkormányzatnak 

fizetendő 1.500 Ft/nap. 

A ravatalozó használati díj a későbbiekben karbantartásra fordítható, míg a fenntartói 

hozzájárulásnak inkább, egy után követői, ellenőrzési szerepe van.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A temetési helyek megváltási díjához az alábbi javaslatokat teszi: 

 egyszemélyes sírhely     7.500 Ft 

 kétszemélyes sírhely   15.000 Ft 

 gyermeksírhely     5.000 Ft 

 urnasírhely      7.500 Ft 

 kétszemélyes sírbolt (kripta)  20.000 Ft 

 négyszemélyes sírbolt (kripta) 40.000 Ft 

 hatszemélyes sírbolt (kripta)  60.000 Ft 

 

A képviselő-testület egyetért az elhangzott javaslattal. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a díjak beépítésre kerülnek a rendelet mellékletében. 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a temetkezés helyi rendjéről szóló rendelet elfogadásával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 

12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a temetkezés helyi rendjéről 

 

( Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3. napirendi pont: 2015. évi munkaterv elfogadása  

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként Vargáné Tóth Márta jegyző felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Elmondja, hogy az ügyrendi bizottság az alábbi kiegészítésekkel javasolja a határozat elfogadását: 

április hónapban óvoda intézményvezetői pályázat kiírása, június hónapban a pályázat elbírálása, 

szeptember hónapban minden civil szervezet meghallgatása.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a képviselő-testület 2015. évi munkatervét elfogadja, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

72/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező - a 2015. évi 

munkatervet elfogadja. 

 

Felelős: polgármester   

 

Határidő: azonnal  

 

4. napirendi pont: 2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása  

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként Vargáné Tóth Márta jegyző felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a leírtakkal kapcsolatban. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával az kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

73/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi Belső ellenőrzési 

tervre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző 2015. évi 

belső ellenőrzési tervet véleményezte, és azt jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján 

gondoskodjék a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: értelem szerint  

 

5. napirendi pont: KLIK vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy hosszas tárgyalások eredménye a kiküldött vagyonkezelési szerződés és használati 

szerződés.  



Oldal 6 / 11 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a vízdíjat miért az önkormányzat fizeti. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy két szerződés, egy vagyonkezelési és egy használati szerződés került a képviselő-

testület elé.  

A problémát az jelentette, hogy két osztályteremnek helyt adó kastélyépületet is vagyonkezelésbe 

kívánta a KLIK venni. 

A használati szerződésben a kastély épületére vonatkozóan fizeti a vízdíjat az önkormányzat. A 

Dobó utca iskola és az Árpád utca kastély épületek közműellátottság tekintetében nem minden 

esetben különálló. A kastély fűtését a KLIK fizeti, a vízdíjat pedig az önkormányzat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a vagyonkezelési szerződés és a használati szerződés 

elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

szavazás) 

 

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

hozta: 

 

74/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta KLIK vagyonkezelési 

szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, KLIK-el 

kötendő vagyonkezelői szerződés tervezetét jóváhagyja. 

 

2. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, KLIK-el 

kötendő használati szerződés tervezetét jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződést és 

használati szerződést aláírja.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Kábeltelevíziós hálózat kiépítésének lehetősége  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző testületi ülésen már szó volt erről. Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás 

megadását. Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  

 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, aki a tulajdonosi hozzájárulás megadásával az Aktív 1 Kft.-nek az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

75/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta kábeltelevíziós hálózat 

kiépítésének lehetőségét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonosi hozzájárulását adja az Aktív 

1 Kft.-nek kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Háziorvosi körzet 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Boconád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kifejezte abbéli szándékát, 

hogy Tarnaméra Község Önkormányzatával kíván háziorvosi körzetet kialakítani. Elmondja 

továbbá, hogy a háziorvossal folytatott megbeszélések alapján ez a változás a tarnamérai rendelési 

időt nem befolyásolná.  

 

Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Egyetért a javaslattal. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy azért nem került a határozati javaslatban pontos időpont feltüntetésre, mert ez egy 

hosszú folyamat és nem tudják pontosan, hogy mikor lehetséges a körzet kialakítása. Előző hónap 

10. napjáig be kell érkezni az OEP- hez a működési engedély módosításának, amihez az ÁNTSZ 

szakhatósági hozzájárulást kell, hogy adjon. Ha az előkészítés január első napjaiban megkezdődik, 

leghamarabb március 1. napjától lehetséges a közös körzet működtetése.  
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Tímár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Tarnaméra Község Önkormányzata Boconád Község 

Önkormányzatával közös háziorvosi körzetet alakítson ki, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

76/2014. (XII.18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Boconád község háziorvosi 

körzethez történő csatlakozási kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

amennyiben Boconád község felbontja Boconád - Tarnabod közös háziorvosi körzet, Boconád 

községet befogadja a meglévő Tarnamérai háziorvosi körzetbe.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Boconád község csatlakozásához 

szükséges Megállapodás, valamint a Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása érdekében 

tárgyalásokat folytasson Boconád községgel, és a szolgáltatást végző Medak Bt-vel.  

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a csatlakozás miatt szükséges 

megállapodás és szerződés módosítás előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 Tanszercsomag  

 

Tímár László polgármester: 

felkéri a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a szociális ellátásra fordítható keretösszeg alakulásáról, 

és a felhasználásra vonatkozó javaslatot ismertesse.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az év vége közeledtével látható, hogy a központi költségvetésből önkormányzati 

támogatásra, szociális ellátásra biztosított támogatásból ki nem osztott kerete marad az 

önkormányzatnak. Amennyiben ezt nem használja fel az önkormányzat kifejezetten erre a célra, 

abban az esetben ezt vissza kell fizetni a központi költségvetésnek. Ezért keresett a hivatal egy 

olyan támogatási formát, amivel a településen élők széles rétegét tudná támogatni. Lehetőség van 

arra, hogy a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletben biztosított egyszeri természetbeni segély 

formájában ebből a keretösszegből a képviselő-testület az óvodás és általános iskolás tarnamérai 

gyerekeket támogassa. 

A javaslat az, hogy természetben nyújtott támogatásként minden tarnamérai lakosú általános iskolás 

tanszer csomagot és minden tarnamérai lakosú óvodás foglalkoztatási eszközt kapjon. Egyféle 

csomagot kapnának az óvodásak, egyfélét az alsó és egyfélét a felső tagozatosak, életkori 

sajátosságainak megfelelően. Ezek az eszközök nem az óvodában és az iskolában kerülnének 

elhelyezésre, hanem a közelgő ünnepek előtt csomagként minden gyermek meg is kapná.  
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A felosztható keretösszeg 1.134.600 Ft. A természetben segélyezéshez a kiosztott előterjesztés 

alapján átcsoportosítás szükséges. A megmaradt keret abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás 

esetében 100% támogatású közfoglalkoztatási program keretében tudta az önkormányzat 

foglalkoztatni az embereket, míg az előző években ez 70% és 80% volt. Tulajdonképpen a 

megmaradt önrészek összege adta ezt a keretet.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

77/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tarnamérai lakosú 

gyermekek támogatásának lehetőségét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete természetbeni juttatásként, egy 

alkalommal az óvodás tarnamérai gyermekeket 7.425,- Ft/fő az alsó tagozatos általános 

iskolás tarnamérai gyermekeket 9.240,- Ft/fő a felső tagozatos általános iskolás tarnamérai 

gyermekeket 11.687,-Ft/fő értékű tanszercsomaggal támogatja.  

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatáshoz szükséges 

1.134.600 Ft összeget a Tarnaméra Község Önkormányzata eredeti költségvetésén belül a 

041232 kormányzati funkció 051101 Törvény szerinti illetményről a 107060 kormányzati 

funkció 054891 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátásra 

történő átcsoportosítással biztosítja.  

3. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a tanszercsomag összeállításáról és kiosztásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 Bene Gergő és Detrik Attila földvásárlási szándéka 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Bene Gergő és Detrik Attila tarnamérai lakosok kérelmezték, hogy a Tarnaméra 

328/5 hrsz-ú mocsár területéből szeretnének vásárolni, erre vételi ajánlatot is tettek. Tájékoztatja a 

képviselő-testületet, hogy a 328/5 hrsz-ú terület 1 ha 7628 m
2
 területű fizikailag és helyrajzi 

számilag is egy nagy egységet képez, mivel mocsár, az önkormányzat törzsvagyonát képezi, tehát 

nem elidegeníthető. A mocsárnak valódi vízvédelmi funkciója is van. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy nem javasolja az értékesítését.  

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  
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 Tarnamérai gyermekek rajzaiból könyv 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Hatvan városa az idei évben is rajzpályázatot hirdetett az iskolás gyermekeknek 

karácsony témájában. A beküldött rajzokból könyv készül, melyet minden gyermek és felkészítő 

tanár megkap. A könyvek összértéke Tarnaméra esetében 281.000 Ft. Javasolja, hogy az 

önkormányzat a tartalékkeret terhére biztosítsa ezt az összeget. Elmondja továbbá, hogy az elkészült 

rajzokat a térségben élő nyugdíjasok fogják megkapni.  

 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

78/2014 (XII. 18.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 

2014 rajzpályázattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a Szent 

Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 2014 címmel kiírt rajzpályázatra beküldött rajzokból 

készült könyvet a pályázaton részt vevő a Tarnamérai Általános Iskolában tanuló gyermek 

és felkészítő tanár megkapja a tartalékkeret terhére 281.000,- Ft összeget biztosít.  

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a könyvek elszállításáról és kiosztásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bár előzetesen nem kívánt indulni a Dél-hevesi kistérségi 

társulás elnöki pozíciójáért, Szabó Zsolt államtitkár úr kérése ügyvezető elnökként egy évre 

megválasztották. Az alelnöki pozíciót Gönczi Mihály polgármester társa kapta meg. Elmondja, 

továbbá, hogy az elkövetkezendő évben több változás is várható a társulás életében. A társulási 

ülésen kérte az államtitkár úr támogatását.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Az ügyrendi bizottság elnökeként tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat mindenki leadta. Felhívja a figyelmet, hogy 2015. január hónapban ismét 

szükséges a vagyonnyilatkozatok leadása.  

 

Tímár László polgármester: 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület ülését 17:27 perckor bezárta. 
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Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna Dobi Tamás 

képviselő képviselő 

 


