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Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

18/2015.(II.27.) számú önkormányzati 

határozat 

Tarnamérai Napsugár Óvoda Pedagógia 

Program módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  a szociális ellátásokról 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  a háziorvosi körzetről 

 

 

 

 

 
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 2015. február 27. napján 13 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dobi Tamás    képviselő 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

Elmondja, hogy Szabó Edina képviselő igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. 

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

a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Andrásné és Somodi 

Mihály képviselőtársait kéri fel.  

Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Elmondja, hogy a 2. napirendi 

pontban megjelölt a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról szóló 

helyi rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet a hétfői közös testületi 

ülésen Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete is elfogadta, javasolja, hogy ezen 

napirendi pont kerüljön le a napirendi pontok közül. 

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  

 

Tímár László képviselő: 

 

Javasolja a napirendi pontok elfogadását.  

 

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

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének II. fordulós 

megtárgyalása és a költségvetés jóváhagyása 

2. napirendi pont: Szociális ellátások helyi szabályozása 

3. napirendi pont: Háziorvosi körzet kialakítása – helyi rendelet elfogadása 

4. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 
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1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének II. fordulós 

megtárgyalása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen mindenkinek kiküldésre került. Az előző testületi ülésen 

jóváhagyott módosításokat tartalmazza. Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, 

észrevétele.  

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetését, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2/20154. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirendi pont: Szociális ellátások helyi szabályozása 

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Elmondja, hogy örül, hogy beépítésre került a születendő gyermekek támogatása.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Ő is örül ennek a támogatásnak. 

 

Tímár László képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy egy segítséget fog ez jelenteni a családoknak.  

 

Szavazásra teszi fel, aki a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet elfogadja, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

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

hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális ellátásokról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3. napirendi pont: Háziorvosi körzet kialakítása – helyi rendelet elfogadása 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban már volt döntése. Felteszi kérdésként, 

hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Kívánja, hogy doktor úrnak legyen ereje a feladat ellátáshoz.  

 

Tímár László képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy egy segítséget fog ez jelenteni a családoknak.  

 

Szavazásra teszi fel, aki a háziorvosi körzetről szóló helyi rendeletet elfogadja, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

a háziorvosi körzetről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

4. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megkérdezi Molnár Andrásné vezető óvónőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni a kiküldött anyaggal 

kapcsolatban.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Kiegészítést nem kíván tenni.  
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Vélemény szerint, precíz pontos anyagról van szó. Örül, hogy mindig van valami program az 

óvodában. Az óvónők mindig nagyon igényesek. Gratulál a munkájukhoz. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy érzi, hogy az intézmény mindig nagyon jól teljesít. A szülők is nagyon elégedettek. Gratulál az 

óvoda tevékenységéhez.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Megköszöni a dicséretet, átadja, majd a kollegáknak.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Örül, hogy minden rendezvényen képviselő magát az óvoda is.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy amennyiben a pályázatot megnyerik, szeretnének a falu felé kiterjeszteni a 

környezetvédelmi programjaikat.  

 

Tímár László képviselő: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai Napsugár Óvoda Pedagógia Programjának módosítását 

elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

18/2015.(II.27.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény Pedagógia Program módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény Pedagógia Program módosítását jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Molnár Andrásné intézményvezető  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



Oldal 6 / 6 

 

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a Start munkaprogramot elfogadták és jóváhagyták. Az asztalos ipari gépek 

beszerzése a jövő héten megtörténik. Ehhez kéri Dobi Tamás képviselő-társa segítségét.  

Bízik benne, hogy egy olyan dolgot teremtenek a településen élők számára, amit hosszú évekig 

használhatnak. 6 darab fahát, asztalok, virágládák, hulladék tárolók elkészítése van a tervekben. A 

program keddtől indul. 

A hagyományos közfoglalkoztatás is hamarosan indul.  

Elmondja, hogy a mai napon érkezett több száz darab csavart fűzt, fűzfát földlabdában, a hivatal 

udvarán gyeplabdában vannak lerakva. A következő hetekben vadkörte, szilva, vadalma és egyéb fa 

csemetéket fog kapni az önkormányzat. Kéri, a képviselő-testületet, hogy a lakosok körében 

népszerűsítsék és szóljanak, ha van ötletük arra, hogy hova ültessék.  

Elmondja, hogy az urnafal elkészült. Az elkövetkezendő időszakban megkezdődik a temető 

rendbetétele. Kiemelt figyelmet kell fordítani a parkolóra.  

 

/Dr. Bessenyei Ákos képviselő 13:20 perckor érkezik a testületi ülésre/ 

 

Tímár László polgármester: 

 

Névnapja alkalmából köszönti a doktor urat. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Megköszöni a hivatal áldozatos, fáradhatatlan munkáját. Jó kézben a közös hivatal irányítása. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 13 óra 

22 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


