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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. február 5. 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 

Szabó Edina    képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos marad távol a képviselő-testületi ülésről. 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. Javasolja, hogy a meghívóban 

megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 

 

Szabó Edina képviselő:  

 

Elmondja, hogy a 5.) ponthoz előterjesztés nem érkezett, ezért szeretné, ha az lekerülne a napirendi 

pontok közül. Az SzMSz szerint előterjesztés nélkül nincs napirendi pont tárgyalása.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy nem egy kiírandó pályázati szövegről fog a testület beszélni. Most kell a képviselő-

testületnek iránymutatást adni a pályázat előkészítéséhez. Mennyi időre szeretné a pályázatot kiírni, 

hogyan képzeli el ezt a feladatellátást a jövőben?  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy nem ismeri a jelenlegi szerződést, nem tudja, hogyan működik jelenleg a 

településen az étkeztetést. Jelenleg ebben érdemi döntést nem tud hozni. Nem tudja mikor jár le a 

szerződés, miért szükséges új pályázat kiírása. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a szerződés 2015. március 31. napjával jár le, úgy gondolja, hogy ez köztudott 

dolog. Egy éves szerződést kötött az önkormányzat, amennyiben a mai testületi ülésen ezt nem 

tárgyalja a képviselő-testület, ha a közbeszerzés nem indul el, akkor április 1. napjával az 

önkormányzat nem tudja biztosítani az étkeztetést.  
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Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy előterjesztésnek ez a pár sor is megtette volna.  

 

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 I. fordulós 

megtárgyalása 

2. napirendi pont: Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata 

3. napirendi pont: Háziorvosi feladatellátás – Boconád községgel közös körzet kialakítása 

4. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok ellátása  

5. napirendi pont: Közétkeztetés beszerzés – pályázat kiírása 

6. napirendi pont: Éves rendezvényterv megtárgyalása  

7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

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

megtárgyalása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült el a kiküldött anyag. 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Javasolja, hogy haladjanak sorban. Elmondja, hogy az előterjesztésben a 2014-es költségvetés 

szerepel. Lehet, hogy csak elírás, kéri javítani. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy elírás történt, javítani fogják. Megköszöni az észrevételt.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a civil szervezeteknél az iskola kérelméhez szeretne kiegészítést tenni. Tavaly a 

képviselő-testület kérése az volt, hogy a könnyebb kezelhetőség és tervezhetőség miatt az iskola 

alapítványain keresztül kérjen az iskola támogatást. A kiküldött kérelemben összesítve lettek ezek a 

kérelmek, illetve olyan tételek is belekerültek melyeket az alapítványokon keresztül nem 

kifizethetők.  

A Tarnaméra Új Nemzedékéért Alapítványon keresztül az alábbi elemekre kérnek támogatást: 

Országos tanulmányi versenyek esetében az útiköltség és a nevezési díjak kifizetése; Kézműves 

szakkör – nyári tábor – kiállítás támogatás; Mátra túrák útiköltség támogatásra 2x; Megyei Terítési 

Verseny; Megyei Meseíró Verseny; Tanév végi kiemelkedő eredményt elért tanulók oklevele, 

könyvjutalma; Színházlátogatás Egerbe, Budapestre. Ez összesen 305.000,- Ft.  

A Sportolással, Szórakozással az Egészséges Életmódért Alapítványon keresztül az alábbi elemekre 

kérnek támogatást: Tájfutás; „Jó tanuló, jó sportoló” cím; Sportversenyek jutalmazása; az év 

sportolója díj. Ez összesen 65.000,- Ft.  

Más tételeket az alapítványok az alapító okirat alapján nem tudnak elszámolni.  

http://www.helyicivil.hu/r/tarnamera-uj-nemzedekeert-alapitvany-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany


Oldal 4 / 27 

 

Az 5. osztályban az ajtócsere azért szerepel a kérelemben, mert egy gyenge tokon van egy nagyon 

nehéz ajtó, a kiszakadás szélén áll. A javításra 300.000,- Ft-os ajánlatot kaptak.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a diákok egy évben hány versenyen vesznek részt? 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy az első félévben 29 versenyen vettek részt. A második félévben legalább 40 

verseny lesz.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy az 50.000 Ft-os útiköltséget kevésnek tartja. Javasolja, hogy 150.000 Ft-ra 

emelkedjen az útiköltség összege. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Megköszöni a javaslatot. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Örül, hogy körvonalazódott, hogy melyik alapítvány milyen támogatásokat kér. Úgy gondolja, hogy 

a tanulmányi versenyeknél betervezett útiköltség inkább csak segítség a szülőknek, akik az 

utaztatást biztosítják. Úgy gondolja, hogy ennek azt a célt kell szolgálnia, hogy azokat a szülőket 

támogassák, akiknek a gyermekei jó eredménnyel szerepelnének egy versenyen, de anyagi 

akadályai vannak a részvételnek.  

Úgy gondolja, hogy az ajtócserére és a udvar, árokpart, sövény karbantartására más megoldást kell 

találni.  

350.000 Ft-ot javasol a két alapítványnak. A tanévvégi okleveleket, könyvjutalmakat kivenné a 

felsorolásból. Javasolja, hogy a tanulmányi versenyek útiköltségénél maradjon meg az 50.000 Ft.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy amikor az iskolák üzemeltetését átvette a KLIK, jelentős összegek is elkerültek az 

önkormányzattól. Elmondja, hogy az önkormányzat sokszor erőn fölül hozzátette a szükséges 

összegeket az iskola zavartalan működése érdekében. Az elmúlt ciklusban több képviselő részéről 

megfogalmazódott az a kérés, hogy ne évközben érkezzenek be az iskola kérelmei. Egyetért azzal, 

hogy egy összeget határozzon meg a képviselő-testület.  

Szerepel a kérelemben a mikuláscsomag, úgy gondolja, hogy ez eddig sem volt probléma sem az 

iskola, sem az óvoda esetében.  

Elmondja, hogy az előző években is a polgármester saját keretéből történt az év végi könyvek 

megvásárlása. A terítési verseny ugyan ebben a formában került támogatásra. Nem hiszi, hogy ez az 

önkormányzat feladata. 

Úgy kell segíteni az iskolát, hogy a kevésbé jó körülményekkel rendelkező gyermekeket 

támogatják, mert elsősorban ez az alapítványok feladata.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Úgy érzi, hogy a tavalyi szerény kérelmekhez képest, most a civil szervezetek kicsit többet kérnek. 

Úgy gondolja, hogy minden szervezetet támogatni kell. A KLIK-nek az is feladata lenne , hogy ami 
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a pedagógiai programban van azt biztosítsa. Azt is tudja, hogy a szülők nagyban segítenek a 

gyermekek utaztatásában.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy amikor a KLIK nem tudott üzemanyagok vásárolni, az önkormányzat biztosította 

azt az önkormányzat számára. 

Nem gondolja, hogy a civil szervezetet többet kértek. Egyedül a sport egyesület kért többet az 

öltöző pályázat miatt.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Az iskola esetében mindenki tudja, hogy amit megtesznek a szülők az fantasztikus. Javasolja, hogy 

mindkét alapítvány esetében határozzon meg az önkormányzat egy-egy támogatási összeget.  

A Tarnaméra Új Nemzedékéért Alapítványnak 265.000,- Ft, a Sportolással, Szórakozással az 

Egészséges Életmódért Alapítványnak pedig 65.000,- Ft támogatást javasol.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Az alapító okiratnak megfelelően használhatja fel.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A civil szervezetekkel az önkormányzat megállapodást köt, hogy mennyi támogatást ad és milyen 

felhasználási kötöttség mellett mire használják fel a támogatást. Az elmúlt években a civil 

szervezek úgy kérték a támogatást, hogy meghatározták, hogy mire szeretnék ezt fordítani és az 

önkormányzat a megállapodást erre kötötte. A gyakorlati tapasztalat viszont az, hogy a civil 

szervezetek nem arra használják fel a támogatást, amire kérték. Ha a képviselő-testület úgy dönt, 

akkor az alaptevékenységéhez fűződő minden kiadásra köthető megállapodás.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Minden tisztelete azon pedagógusoké, akik a gyermekek versenyeztetésével foglalkoznak. A két 

alapítványnak 300.000 Ft támogatást javasol. Javasolja, hogy az iskola a KLIK-kel összefogva 

keresse meg a pályázati lehetőségeket.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy meg kell-e bontani az alapítványok támogatását? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a következő fordulóban van a költségvetésnek egy melléklete, ahol külön is 

meghatározásra kerül, hogy melyik civil szervezetnek milyen átadott pénzeszközt nyújt az 

önkormányzat. A felhasználási cél a megállapodásban jelenik meg.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az iskola ezután is fordulhat segítségért az önkormányzathoz. 

 

 

 

http://www.helyicivil.hu/r/tarnamera-uj-nemzedekeert-alapitvany-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy a Tarnaméra Új Nemzedékéért Alapítványnak 240.000,- Ft, a Sportolással, 

Szórakozással az Egészséges Életmódért Alapítványnak pedig 60.000,- Ft támogatást kapjon.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Egyetért a javaslattal. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a költségvetés előkészítése során a táblázatba tájékoztatás céljából beleírták a 

tavalyi támogatásokat. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a keret összegről, illetve arról, hogy 

melyik civil szervezetnek mennyi támogatást ítél meg.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Az alábbi támogatási összegekre tesz javaslatot: Karate Egyesület 50.000 forint, Nyugdíjas 

Egyesület 100.000 forint, Polgárőr Egyesület 450.000 forint, Sportegyesület 1.250.000 forint. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Kéri a sportegyesült támogatásának csökkentését. Elmondja, hogy átnézte az egyesületek 

elszámolását, azt tapasztalta, hogy a sportegyesület esetében a decemberi hónap kizárólag 

benzinszámlák elszámolásáról szólt.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Milyen összeget javasol? 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

1.000.000,- Ft.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Mi volt az összegszerűen amit decemberben benzinszámlára elszámoltak? Nem szeretné, ha esetleg 

lehetetlen helyzetbe kerülne az egyesület. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Napi 40 liter benzin, gázolaj. 8.000-10.000 Ft naponta. Ez október hónaptól elkezdődött. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Jogosnak érzi. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Milyen volt az üzemanyag eloszlása éves szinten. Nem lehet, hogy decemberben csúcsosodott ki? 

 

 

http://www.helyicivil.hu/r/tarnamera-uj-nemzedekeert-alapitvany-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany
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Szabó Edina képviselő: 

 

Mi volt decemberben? Focimérkőzés, fűnyírás? 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy egyenlőre számoljanak az 1.000.000 forinttal és haladjanak tovább a többi 

egyesületre. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A Tenisz Egyesület 50.000 forint támogatást javasol. Elmondja, hogy a  Kulturális Egyesület a 

tavalyi évben 100.000 forint támogatást kapott. A tegnapi nap folyamán Dr. Bessenyei Ákos az 

egyesület elnöke felkereste és tájékoztatta, hogy az előző évi támogatás teljes felhasználása még 

nem történt meg, kéri a képviselő-testületet, hogy engedélyezze ezen keret felhasználását. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Nem látja akadályát. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Javasolja, hogy az előző évi összeg felhasználása és elszámolása után kapja meg az egyesület az 

idei támogatást. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ez csak technikai kérdés. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Javasolja, hogy az egyesület 50.000 Ft-ot kapjon, így megmaradhatnak a 2.000.000 Ft-os keretnél.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Nem ért egyet a támogatás csökkentésével, az egyesület fejlődni szeretne. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a pályázatok, ahol a kulturális egyesület, mint civil 

szervezet pályázni szeretne. Ezért javasolja, hogy a 100.000 Ft támogatás maradjon meg.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Úgy tudja, hogy a civil szervezetek támogatottsága 100% lesz.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Az alábbi javaslatot teszi: a képviselő-testület megadja a lehetőséget az egyesület számára, hogy az 

előző évi támogatást felhasználja. A felhasználás és elszámolást követően pedig megkapja az idei 

évi támogatást, amire 100.000 Ft-ot javasol. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy ez technikailag megoldható úgy, hogy a keretösszegből 100.000 Ft zárolt lesz a 

képviselő-testület döntéséig.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Összegzi az elhangzottakat: a Tarnaméra Új Nemzedékéért Alapítvány 240.000,- Ft; a Sportolással, 

Szórakozással az Egészséges Életmódért Alapítvány 60.000,- Ft; Karate Egyesület 50.000 forint; 

Nyugdíjas Egyesület 100.000 forint; Polgárőr Egyesület 450.000 forint; Sportegyesület 1.000.000 

forint; Tenisz Egyesület 50.000 forint; Kulturális Egyesület az előző évi támogatás felhasználása és 

elszámolása után 100.000 forint támogatást kap. Ez összesen 2.050.000 Ft összeget jelent.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg 

felosztásával, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1/2015.(II.05.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására elkülönített 

keretösszeggel kapcsolatban a következő határozatot hozza. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnaméra Új Nemzedékéért Alapítványnak 240.000 forint 

támogatást nyújt. 

2. A képviselő-testület a Sportolással, Szórakozással az Egészséges Életmódért Alapítványnak 

60.000 forint támogatást nyújt. 

3. A képviselő-testület a Tekeres sk. Tarnamérai csoportja részére 50.000 forint támogatást 

nyújt.  

4. A képviselő-testület a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület részére 100.000 forint támogatás 

nyújt 

5. A képviselő-testület a Tarnamérai Polgárőr Egyesület részére 450.000 forint támogatást 

nyújt. 

6. A képviselő-testület a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület részére 1.000.000 

forint támogatást nyújt. 

7. A képviselő-testület a Tarnaméráért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére 

100.000 forint támogatást nyújt, mely összeg az előző évi támogatás elszámolásági zárolt.  

8. A képviselő-testület a T.T.C Tarnaméra Tenisz Egyesület részére 50.000 forint támogatást 

nyújt.  

 

Felelős: Tímár László polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet a temető esetében három fontos dolgot terveztek be a 

költségvetésbe. Az első dolog egy 4 méter széles út kialakítása a temető bejárattól jobbra. Második 

http://www.helyicivil.hu/r/tarnamera-uj-nemzedekeert-alapitvany-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/tarnamera-uj-nemzedekeert-alapitvany-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany


Oldal 9 / 27 

 

dolog e harangláb teljes felújítása. Harmadik dolog pedig egy urnafal kialakítása. Az urnafalat a 

meglévő ravatalozó oldalához lehetne építeni. Egy 30 dupla fakkos urnafal bekerülési költsége 

bruttó 1.300.000 Ft. Az elmúlt időszakban megnövekedett az igény az urnás temetésre. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy hol lenne ez pontosan? 

 

Tímár László polgármester: 

 

A ravatalozó üvegrész oldalánál van olyan távolság, ami le térkövezhető. Tehát a sírokra nézne az 

urnafal. Esztétikusan kialakítva, kis reflektorral megvilágítva. Elmondja, hogy a tuják 

megvásárlásra kerültek, egy részük már el van ültetve, másik részük a tavasszal kerül elültetésre.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy nagy szükség lenne erre.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy az 500.000 Ft utak karbantartása, harangláb javítása mit takar? 

 

Tímár László polgármester: 

 

A jobb oldalon tervezett út elgréderezése, tükör készítés, nagyobb illetve apróbb kavicságy 

készítése. A haranglábnál maga a láb és egy tetőszerkezet kialakítása fából.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Véleménye szerint egy térköves út jobb lenne. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Meg lehet nézni annak a költségeit is. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Térkövezés esetében is meg kell csinálni az alapot. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Így van. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy ezen az oldalon középen nincs vízvételi lehetőség, mindenhol máshol van. Ha már 

földmunkát végeznek mennyibe kerülne egy vízvezeték szerelés? 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Dobi Tamás képviselő úrral már volt erről szó. 
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Dobi Tamás képviselő: 

 

Elmondja, hogy ha a földmunkát elvégzik, a kiviteli munkáját térítésmentesen elvégzi. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Előre is megköszöni. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e esetleg a közfoglalkoztatáson belül arra lehetőség, hogy saját 

temetőgondnokot foglalkoztasson az önkormányzat? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Foglalkoztak már ezzel a kérdéssel. Jelenleg a pénzügyi keretek nem teszik ezt lehetővé. A 

közfoglalkoztatáshoz elmondja, hogy ezek mindig időszakos foglalkoztatások. Képes a 

közfoglalkoztatott a temetőgondnoki feladatokat ellátni? Jelenleg alkalomszerűen fizet az 

önkormányzat a gondnoki feladatokért. Nem tartja ez jó megoldásnak. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

A ravatalozó épület javítását nem látja a költségvetésben. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Benne van. Közfoglalkoztatás keretében fog megtörténni.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a festékek egy része már tavaly megvásárlásra került, a külső felújításhoz, festéshez 

szükséges festék anyag, mely szerepel a költségvetésben. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Benne van a költségvetésben körben a szegélyek kijavítása és a járólapok cseréje. 

Elmondja, hogy felmérésre került a negyedik és ötödik dűlőben a járda kiépítése.  A rendelkezésre 

álló összeg alapján javasolja, hogy a negyedik dűlőben az időjárás függvényében még a tavasszal 

kezdődjön meg a járda kiépítése. Elmondja, hogy az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében 

kap támogatást az önkormányzati utak karbantartására, ehhez szükséges még a képviselő-

testületnek 300.000-350.000 Ft-ot hozzárendelni.   

Elmondja, hogy az előző ciklusban a képviselő-testületnek szándéka volt a járdák folyamatos 

karbantartása, melynek első lépését már az ősz folyamán megtette.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a költségvetésben a „Helyi utak, alagutak” címszó alatt van betervezve bruttó 

2.224.000 Ft. Ez az a költségvetési támogatás, melyet út, járda felújításra, karbantartásra kap az 

önkormányzat feladatfinanszírozás keretében.  
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Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ide kerül betervezésre az Pozsonyi utca Árpád utcai végénél az az árokszakasz, 

melybe már több autó is belecsúszott. Oda kerülne egy áteresz, az lefednék, majd valamilyen 

módon jelölnék, hogy ne menjenek rá.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy többször látta, hogy nem égnek a lámpák, az 

önkormányzat mégis fizeti érte a díjat. Úgy látja, hogy erre sok pénz kimegy. Felteszi kérdésként, 

hogy az önkormányzatnál van-e ennek felelőse, aki hetente, vagy havonta körbe meg a településen. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ő is rendszeresen figyeli, hogy hol nem égnek a lámpák, illetve a hivatal egyik 

dolgozója is körbement a településen az elmúlt időszakban.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy nemrég az egész településen bejelentette a hivatal a nem működő lámpákat. Az 

elmúlt héten voltak is kint a szerelők, akik több világítótestet ki is cseréltek. A hivatal dolgozói 

folyamatosan figyelik és le is jelentik a nem világító lámpákat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a javításokat nem az ÉMÁSZ, hanem vállalkozók végzik. A bejelentés után kb. 2-3 

hét mire kijönnek a szerelők.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A könyvtári szolgáltatásoknál elmondja, hogy az állami támogatás 1.904.000 Ft, a kiadások 

3.000.000 Ft, jelenleg egy fő dolgozik, 8 órában. Szükség van erre, vagy ezt a pénzt meg lehetne 

spórolni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy egy fő közalkalmazottat foglalkoztat az önkormányzat, mely személy nem csak 

könyvtárosi feladatokat lát el, hanem jelentős közösségi, közművelődési feladatokat lát el és teljes 

egészében ellátja az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Tehát osztott 

munkakörben dolgozik, munkájának csak egy része a könyvtár. A napirendi pontok között szerepel 

közösségi, közművelődési rendezvényterv, látszik, hogy jelentős színvonal emelkedésre törekszik a 

kolléganő.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A kolléganő kiemelkedően jól végzi a munkáját.  
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Molnár Andrásné képviselő: 

 

Azt látja, hogy élet van a könyvtárban, az óvoda heti rendszerességgel jár a könyvtárba. Minden 

témakörben kapnak segítséget. Amióta ő van az élelmezési dolgok rendben vannak. A szülők is 

nagyon meg vannak elégedve.  

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy az iskola tanulói nagyon szeretnek a könyvtárba járni. Márciusban az 5.-6. osztály 

az egri Bródy Sándor könyvtárba látogat a könyvtáros szervezésével. A rendezvénytervben is 

látszik, hogy minden korosztállyal foglalkozik.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a kolléganő napi kapcsolatot tart a megyei könyvtárral. Úgy gondolja, hogy egy 

nagyon hasznos munkaerőt sikerült a személyében találni.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az Árpád utca 6/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos összes közüzemi költség 

ezen a szakfeladaton kerül megtervezésre. Az épület nem csak a könyvtárnak ad otthont, hanem egy 

olyan multifunkciós intézmény ahol a településen elérhető szolgáltatások szinte teljes egészében 

elérhetőek. A szociális alapszolgáltatás, a gyermekjóléti szolgáltatás, a falugazdász, a települési 

ügysegéd és a klubfoglalkozások is ebben az épületben kapnak helyet.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a betervezett számítógép, szünetmentes tápegység hol lesz elhelyezve.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A hivatalban, kifejezetten az „adós” gép. Szünetmentes tápegység a gazdálkodáson úgy ahogy 

működik, az adós gépen egyáltalán nem működik, a többi gépnek pedig nincs. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy mennyi van rá betervezve? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

150.000 Ft + ÁFA. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Megkérdezi, hogy Nemzeti Közigazgatási Egyetemet végez valaki? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Nem. Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzését a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem látja el meghatározott normatíva alapján. Az önkormányzati hivatalban dolgozók létszáma 

alapján kötelezően fizetendő éves továbbképzési szerepel itt. Elmondja, hogy ezért az összegért 

általában e-learninges kötelező továbbképzés vehető igénybe.  
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Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy nem tudja miért szerepel kétszer az óvodai ellátás szakfeladaton a tűzjelzőhöz 

szükséges szolgáltatói díjak.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy az egyik a tűzjelző rendszer karbantartása, ez azt jelenti, hogy ami fent van 

tűzjelzők, azok karbantartását végzi az egyik cég. A másik pedig a távfelügyelet.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy emeletes épületeknél kötelezően előírta a szakhatóság a legalább kétféle 

szimkártyával ellátott tűzjelző távfelügyeletet.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Az óvodával kapcsolatban felteszi kérdésként, hogy az idei évben lesz-e jubileumi juttatás 

kifizetése.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy az idei évben nem lesz.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy pénzmaradvány sehol nem lát feltüntetve. Felteszi kérdésként, hogy ez miért van? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a pénzmaradványra vonatkozó adatok nem állnak még rendelkezésre. Az elmúlt évi 

pénzmaradvány teljes egészében az idei évi tartalékot fogja képezni. A pontos összegről még nem 

tud adatot szolgáltatni. A második fordulóra meg lesz a pontos összeg.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Szerepel az önkormányzat bevételénél lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Pusztafogacson van bejelentkezve egy személy, aki életvitel szerűen ott is él. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése funkció miből tevődik össze? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az önkormányzati tulajdonú, nem intézményi célú lakó ingatlanok fenntartásával kapcsolat 

költséget jelenti. A rendőrség, a Pozsonyi utcai szolgálati lakás és az Árpád utca 15. szám alatti 

szolgálati lakás. Az orvosi rendelőnél lévő szolgálati lakások lakottak, bérbe adottak.  
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Szabó Edina képviselő: 

 

Zöldterület kezelésnél csak elírás a hajóanyag? 

 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy elírás történt, az hajtóanyag. Köszöni az észrevételt.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A szöveges előterjesztésben az üdülőhelyi támogatásnál 2013 évi adatok szerepelnek. 2014-ben az 

önkormányzatnak nem volt idegenforgalmi adó bevétele? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a központi költségvetési támogatásoknál mindig vissza két évre kap az 

önkormányzat. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzatnak volt idegenforgalmi adó bevétele az 

elmúlt évben.  

  

Szabó Edina képviselő: 

 

Akkor a köztemetőnél is így van, ahol a 2011. évi beszámoló alapján van számítva a díj. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy elírás történt, nem a 2011. évi, hanem a 2013. évi beszámoló alapján. Köszöni az 

észrevételt.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Elmondja, hogy örül az idegenforgalmi adó bevétel sornak. Amikor az előző képviselő-testület 

elkezdte a működését még nem volt ilyen. Sokat kellett érte dolgozni.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Tavalyi évben bevezetésre került az őstermelői tevékenységből származó adó. Hova lett 

elkönyvelve, mennyi összeg folyt be. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy nem új adónem bevezetéséről van szó. Annak az őstermelőnek akinek nettó 

600.000 Ft-ot meghaladja az éves árbevétele eddig is meg kellett volna fizetnie ezt az adót. Az 

őstermelők azonban ezt nem vallották be és nem fizettek. A hivatal adóbehajtás céljából az 

adóalanyok adatait a NAV-tól bekérte, akkor derült ki, hogy a községben bizonyos adóalanyok nem 

tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Ezen mulasztásra a hivatal felhívta a figyelmet, és 

felszólította, hogy iparűzési adó kötelezettségének tegyen eleget. Ez nem külön adó, hanem 

iparűzési adó. 
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Szabó Edina képviselő: 

 

Milyen összegről van szó? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az iparűzési adóban van benne, nem kerül külön kigyűjtésre.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Megkérdezi, hogy a településnek van-e már saját védőnője. Esetleg, mint az orvosi ellátást Boconád 

településsel nem lehet megoldani? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy jelenleg nincs a településen saját védőnő. A közös védőnői körzetről már volt 

egyeztetés Boconád településsel. Jelenleg az ellátás helyettesítéssel van megoldva. A helyettes 

védőnő jól és megbízhatóan látja el a feladatát.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Tarnabodnak és Boconádnak egy védőnői körzete van. Az elképzelés arról szól, 

hogy Boconád község felbontja a Tarnaboddal közös védőnői körzetet és Tarnaméra-Boconád 

közös védőnői körzet jönne létre. Elmondja, hogy Boconádon jelenleg nyugdíjas védőnő, határozott 

idővel látja el a védőnői feladatokat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki az elhangozott módosításokkal elfogadja az önkormányzat I. fordulós 

költségvetését, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

2/2015.(II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. évi 

költségvetésének I. fordulós megtárgyalása kapcsán a következő döntést hozta: 

 

1. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. 

fordulóját megtárgyalta, a módosításokkal együtt elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: értelem szerint  
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2. napirendi pont: Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy ezzel törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni. Felteszi kérdésként Vargáné Tóth 

Márta jegyző felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Elmondja, hogy egy helyen került módosításra a tavalyi megállapodás. Elmondja, hogy az 

intézmény házipénztárának vezetése elektronikus úton történik, melyet a hivatal lát el, így külön 

ellátmányra nincs szükség az óvodában. Az ellátmány megszüntetése miatt kerültek ki az 

ellátmányra vonatkozó szabályok a munkamegosztási megállapodásból. Egyéb tekintetben a 

megállapodás változatlan.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja az intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodást, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

3/2014 (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézménnyel kötött munkamegosztási 

megállapodás felülvizsgálta és a következő határozatot hozta. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tarnamérai Napsugár 

óvoda közötti munkamegosztási megállapodást elfogadja.  

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a munkamegosztási 

megállapodás aláírására.  

 

Felelős: jegyző és intézményvezető 

 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Háziorvosi feladatellátás – Boconád községgel közös körzet kialakítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület már kinyilvánította ezen 

szándékát. A boconádi képviselő-testület kedden elfogadta a határozatot.  
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a rendelési időre vonatkozó mellékletet nem látja az előterjesztésben.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a rendelési idő tekintetében még folynak az egyeztetések.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tegnapi napon ezzel kapcsolatban tárgyalt Dr. Bessenyei Ákos doktorúrral, 

lényegi változás a rendelési időben nem lesz. A következő időben tárgyalni fog a gyógyszertál 

üzemeltetőjével, hogy a gyógyszertár nyitva tartása igazodjon rendelési időhöz. 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy az feladat-ellátási szerződés 1.) pontjában „Vállalkozó továbbá vállalja, 

hogy az önkormányzatok által ellátott ifjúság egészségügyi feladatellátásban, az óvoda és egységes 

óvoda-bölcsőde orvosi feladatellátásban közreműködik” pontosan mit jelent.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az ifjúság egészségvédelmi feladatokra az önkormányzat köt OEP finanszírozási szerződést, ennek 

egy részét a védőnő látja el, másik részében pedig a háziorvossal közösen végzik a szűrő 

vizsgálatokat, védőoltásokat. Tehát a vegyes háziorvosi praxison túl ennek a feladatnak ellátásában 

is a háziorvos működik közre.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Tehát, aki Tarnamérára jár óvodába, vagy iskolába és nem mérai, az is itt kapja meg a kötelező 

oltást? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Igen. Amikor a védőoltás beadása történik, vagy szűrés van, az egész osztály megy és nem csak a 

tarnamérai lakosú gyerekek.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy több kérés is érkezett hozzá, hogy a doktor úr próbálja meg minél pontosabban 

kezdeni a rendelést.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy már volt erről szó a doktor úrral. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a Tarnabod Boconád közötti körzetet az OEP mennyire engedi 

felbontani? 

 

/Pető Szilvia  17:30-kor érkezik a testületi ülésre/ 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy Boconád községben évek óta fennálló probléma, hogy ellátási szempontból egy 

nehéz településsel kell együtt dolgoznia. Ebből a helyzetből a község a kiutat abban látta, hogy 

megpróbál egy másik településsel háziorvosi körzetet létrehozni. Boconád község folyamatosan 

egyeztetett az ÁNTSZ-szel és az OEP-pel. Amikor decemberben a megkeresés megérkezett 

Tarnamérára a hivatal is egyeztetett az említett szervekkel, így került az előterjesztés kiküldésre. Az 

OEP által javasolt finanszírozási javaslat az, amit jelenleg követnek, annak érdekében, hogy 

egyetlen település se maradjon OEP finanszírozás nélkül. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy Tarnabod nem tudott az utóbbi években megfelelni azoknak a szakmai 

követelményeknek, melyeknek az alapellátásban kellett volna. Úgy gondolja, hogy azzal, hogy a két 

település ezen a téren is együtt tud működni erősödni fog az orvosi ellátás szakmai színvonala. 

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a háziorvosi feladatellátásra kötött együttműködési 

megállapodással és feladatellátási szerződéssel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

4/2014 (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös háziorvosi körzet kialakításáról 

szóló együttműködési megállapodást megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnaméra Községi Önkormányzat és a Boconád Községi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást elfogadja.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában 

történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 



Oldal 19 / 27 

 

5/2014 (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat egészségügyi 

vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést megtárgyalta és a 

következő határozatot hozta. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnaméra Községi Önkormányzat a MEDAK Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társaság közötti a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 

formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok ellátása  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 

 

Szavazásra aki egyetért a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

6/2015.(II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belsőellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési tevékenységet 

külső szolgáltatás igénybe vételével a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.  

 

2. A beadott ajánlat alapján a képviselő-testület támogatja, hogy a szerződésben foglaltak szerint 

kerüljön a Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírásra a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatallal. 

 

3. A feladatellátáshoz szükséges forrás a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésbe 

kerül betervezésre. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátása érdekében a 

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
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5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján 

gondoskodjék a 2015. évi belső ellenőrzésről. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

5. napirendi pont: Közétkeztetés beszerzés – pályázat kiírása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy 2015. március 31. napján a napközi konyha bérleti szerződése lejár. Ezért 

szükséges az eljárás megindítása. Felvette a kapcsolatot egy egri közbeszerzési irodával, aki teljes 

egészében vállalja ennek lebonyolítását. A Szilvási Ügyvédi Iroda megküldte árajánlatát, mely 

275.000 Ft + ÁFA. Ez az összeg elfogadott ilyen eljárásnál, megbízhatónak tartják őket. Javasolja a 

képviselő-testületnek az ajánlat elfogadását. Időtartamra szintén egy évet javasol, ez biztosítékot is 

jelent az önkormányzat számára. Lehetne több évre is, költséget is spórolna a testület, hiszen egy év 

múlva nem kellene az eljárást újra lefolytatni. Ha több évben gondolkodik a testület az összeghatár 

miatt már másfajta közbeszerzési eljárást igényel.  

Elmondja, hogy az elmúlt időszakban próbálták a térségi szolgáltatásokat feltérképezni.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Egy évet javasol. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Kéri, hogy a pályázókat hívják meg egy elbeszélgetésre.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Javasolja, hogy még két árajánlatot kérjen be az önkormányzat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Nem szeretné, ha időhúzás lenne a dologból. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Nem időhúzás. Rég vett részt közbeszerzésben, nem tudja, hogy milyen összegben végzik ezt a 

munkát.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Ha a képviselő-testület úgy dönt természetesen még bekér árajánlatot. Emiatt jövő héten rendkívüli 

testületi ülést kell majd összehívni. Elmondja, hogy lehet, hogy az ügyvédi iroda nem is ad ilyen 

rövid határidővel ajánlatot.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Mennyi idő a közbeszerzési eljárás? 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ha nincs hiánypótlás legalább 24 nap. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A tavalyi évben mennyi volt a közbeszerzés költsége? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

250.000 Ft + ÁFA. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy jelen iroda ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. A jövőben pedig több árajánlat 

beszerzését kéri. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Tehát minden beszerzés testületi döntéssel és három árajánlattal történjen? 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Minimum kettő.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy 500.000 Ft alatt nem volt három árajánlatos beszerzés. Lehet a 

beszerzési szabályzatot ez alapján javítani, de ez egy idő után a mindennapi működést 

ellehetetleníti.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Minden évben új közbeszerzést kell kiírni és minden évben ki kell fizetni a közbeszerzés költségét, 

mely a befolyt bérleti díjból mindig kijön.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy önmagában az is döntés kérdése, hogy hány évre szóljon a közbeszerzés. A 

szolgáltatás színvonalának nagyobb kontrol alá helyezése miatt döntött idáig mindig úgy a 

képviselő-testület, hogy egy évre írja ki a közbeszerzést.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Örülne, ha lenne egy olyan vállalkozó, akivel nyugodt szívvel több évre is szerződhetne az 

önkormányzat. Felhívja a figyelmet, hogy egy három éves szerződés esetétén az közbeszerzés 

értéke elérné a nemzeti értékhatárt, az már egy másfajta közbeszerzési eljárás.  
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy az árajánlatok kérdésére később térjen vissza a képviselő-testület. Javasolja, 

hogy egyenlőre egy évre szóljon a közbeszerzés. Javasolja, hogy fogadja el az árajánlatot az 

önkormányzat. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Egyetért a javaslattal.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy ha lett volna egy előterjesztés, amiben ez le van írva, vagy a képviselő-testület 

megkapja az árajánlatot, akkor utána tudott volna nézni, hogy milyen összegbe kerül egy ilyen 

közbeszerzés. Nem volt viszonyítási alapja.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy jövő hét szerdáig közösen nézzenek utána a közbeszerzési eljárás költségének.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy április elsejétől étkeztetni kell a gyerekeket.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési 

eljárás lefolytatására még két árajánlat kerüljön beszerzésre, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

7/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés beszerzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatására javasolt képviselői indítványt megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés beszerzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatására tett képviselői javaslatot 1 igen, 2 tartózkodás és 3 nem 

szavazati aránnyal nem támogatja. 

 

Felelős: Polgármester   

 

Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési 

eljárási feladatok elvégzésére az önkormányzat a Szilvási Ügyvédi Irodát bízza meg, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

8/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete közétkeztetés beszerzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete közétkeztetés beszerzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására a Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Barkóczy 

u. 13. I/2.) bízza meg.  

 

2. A képviselő-testület a közbeszerzései eljárás lefolytatására megajánlott 275.000,- Ft + ÁFA, 

azaz nettó kettőszázhetvenötezer forint plusz áfa megbízási díjat elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megbízási szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Éves rendezvényterv megtárgyalása  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került.  

 

Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Jónak találja a falunap időpontját.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki az önkormányzat 2015. évi rendezvénytervével, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

hozta: 
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9/2015. (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

A képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi rendezvénytervére vonatkozó 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A képviselő - testület a 2015. évi rendezvény naptárat a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

2. A képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése 

során a rendezvénynaptárban meghatározott események költségvetése a költségvetési rendeletbe 

betervezésre kerüljön. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Védőnői rendelő beázása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen a védőnői épület beázásával kapcsolat már volt 

szó. Elmondja, hogy azóta beszerzésre került még egy árajánlat. A következő árajánlatok érkeztek 

be: 

 

Zsaki-Bau 2003. Kft.   297.500,- Ft 

Lövei László    283.870,- Ft 

 

A beadott árajánlatok alapján javasolja, hogy a védőnő rendelő tetőjavítási munkálataival Lövei 

László egyéni vállalkozót bízza meg a képviselő-testület.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a javaslattal kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

10/2015. (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a védőnői rendelő tetőszerkezetének 

javítására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a beérkezett ajánlatok alapján az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a saját forrásból megvalósításra 

kerülő, védőnői rendelő tetőszerkezetének javítási munkálataira beérkezett árajánlatok közül az 

eljárás nyertesének az Lövei László egyéni vállakozót választja.  
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2. A képviselő-testület Lövei László egyéi vállalkozó által megjelölt 283.870,-, azaz 

kettőszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetven forint ajánlatot elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel ezen 

határozatban foglaltak szerint a szerződést megkösse.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 Bécsi Vilmos Tarnazsadány Körzeti Megbízott kérelme 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző években 5.000 Ft/hó összegben került a szolgálati lakás bérleti díja 

megállapításra. A bérlő kéri, hogy a következő évben a bérleti díj ugyanezen összegben kerüljön 

megállapításra.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Bécsi Vilmos által bérelt szolgálati lakás bérleti díja a 

2015. évi időszakra, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

hozta: 

 

 

11/2015. (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bécsi Vilmos bérlő kérelme alapján a 

Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti Rendőrőrs épületében található szolgálati lakás bérletéről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti 

Rendőrörs épületében található 1 szobás szolgálati lakást Bécsi Vilmos rendőr részére 2015. január 

01. napjától bérbe adja rendőrségi szolgálati lakás céljára. A képviselő-testület a szolgálati lakás 

bérleti díját 2014. évre 5.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 

 

 Sportöltöző felújítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a sportegyesület TAO pályázat keretében nyert támogatást a sportöltöző 

felújítására. Ehhez szükséges még 2.896.450,- Ft önerő. Elmondja, hogy a képviselő-testület 

határozatával hozzájárult a pályázat benyújtásához. Javasolja az önerő biztosítását.  
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a jelenlegi öltöző társadalmi munkában épült. Ráfér az épületre a javítás. Elmondja 

továbbá, hogy támogatásból 500.000 Ft értékű reflektor került felhelyezésre. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a sportöltöző felújítására a Tarnamérai Közhasznú 

Sportegyesület számára a képviselő-testület 2.896.450 Ft önerőt biztosítson, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

hozta: 

 

 

12/2015. (II.05.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a sportöltöző felújításával kapcsolatos 

előterjesztés megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közhasznú 

Sportegyesület TAO pályázat által nyert támogatásához szükséges 2.896.450,- Ft önerőt a 

tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

dokumentumok aláírására.  
 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 

 

Tímár László polgármester 

 

Elmondja, hogy 2015. február 25. napjára meghívást kapott Hatvanba, ahol szentmise és koszorúzás 

lesz. Úgy gondolja, hogy ez nem csak a hivatalt érinti, hanem a civil szervezeteket is. Örül, hogy 

Szabó Edina képviselő lett a helyi FIDESZ vezetője. Kéri, hogy erre a rendezvényre együtt 

menjenek el. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a rendezvényen.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Tudomásul vette. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közös képviselő-testületi ülés 2015. február 23. napján 

Boconádon kerül megrendezésre.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a munkatervben úgy szerepelt, hogy Tarnamérán lesz ismét az együttes testületi 

ülés, de a tarnamérai és a zaránki képviselő-testület részéről is felvetődött, hogy lehetne minden 

évben más-más testület fogadja a többi települést. Boconád község élt ezzel a lehetőséggel és 

meghívta a képviselő-testületeket. Így a munkatervtől eltérően nem február 26.-án Tarnamérán, 

hanem 23.-án Boconádon lesz az együttes testületi ülés. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy jövő héten részt vesz egy személyes konzultáción a település jövőbeni 

projektelképzeléseiről. Várja a képviselő-testület ötleteit.  

Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatos Szabó Zsolt államtitkár úrral, a térség országgyűlési 

képviselőjével, akivel egy személyes találkozáskor megbeszélhetnék a település jövőbeni terveit.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Szeretettel vár mindenkit a február 13.-án megrendezésre kerülő iskolai farsangi bálra.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Szeretettel vár mindenkit a február 20.-án megrendezésre kerülő óvodai farsangi bálra.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Kéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a gépeléskor figyeljen a mondatvégi írásjelekre.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 18 óra 

25 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


