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Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

53/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről szóló tájékoztató 

54/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Szociális célú tűzifa támogatásra kiírt 

pályázat benyújtásáról 

55/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázathoz 

56/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Tarnamérai Napsugár Óvoda 

tevékenységéről szóló beszámoló 

57/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Teker se. Tarnamérai csoport kérelme 

58/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Tarnaméra Hunyadi utcai járdák felújítása 

59/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Előirányzat átcsoportosítás a Hunyadi utcai 

járda felújításához 

60/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Heves Megyei Vízmű Zrt. bérleti szerződés 

61/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat Tűzcsapok felülvizsgálatáról, és azok 

szükséges javításának kezdeményezéséről 

62/2015.(VI.24.) Önkormányzati határozat Termőföld adás-vételi szerződéssel szemben 

benyújtott kifogás 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat és intézménye 2015. évi 

költségvetésének módosításáról 

12/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről 

13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjról 

14/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló  

10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

 
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. szeptember 24. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

Pető Szilvia     gazdálkodási előadó 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

 

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.  

Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a meghívóban 

megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  

 

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

 

1. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

tájékoztató és a 2015. évi költségvetés módosítása 

2. Szociális tűzifa támogatás   

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez  

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

5. A Tarnamérai Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

6. Egyéb ügyek, indítványok 

- Termőföld adás – vételi szerződéssel szemben benyújtott kifogás elbírálása 

- Járda felújítás 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2015. évi költségvetés módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele? Az önkormányzat bevételei és kiadásai megfelelően alakultak.  
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Köszöni a beszámolót.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a 3. pontban a Beruházások esetében a „ a 2015. évi START közmunka 

programhoz a gépek beszerzése megtörtént 586e Ft összegben, az összeg visszautalásra kerül” csak 

elírás? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a megfogalmazás helyes. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg az önkormányzat részére 

leutalásra került.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Igen és az összeg visszautalásra került. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Amit az önkormányzat megigényelt, az a önkormányzat részére leutalásra került.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Rendben. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

53/2015.(IX. 24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2015. 

évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint 

hagyja jóvá. 

  

1. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 

2/2015. (II.27.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza. 

  

  

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása 
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A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési 

előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

  

Adatok ezer Ft-ban 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

 előirányzat 

2015. féléves 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Kiadások főösszege 163515 183773 86662 47,2% 

Bevételek főösszege 163515 183773 95395 51,9% 

  

Az önkormányzat saját költségvetése  

 A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési előirányzatainak első féléves 

teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

2015. féléves 

teljesítés  

Teljesítés 

alakulása  

Kiadások főösszege 163515 183773 86662 47,2% 

Bevételek főösszege 163515 183773 95395 51,9% 

Az önkormányzat költségvetési szervének Napsugár Óvoda költségvetése 

 A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzatainak első féléves 

teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

2015. féléves 

teljesítés  

Teljesítés 

alakulása  

Kiadások főösszege 29927 30157 14243 47,2% 

Bevételek főösszege 29927 30157 14531 48,2% 

Az önkormányzat költségvetési szervének Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetése  

A képviselő-testület Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 

előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

Előirányzat megnevezése  
Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

2015. féléves 

teljesítés  

Teljesítés 

alakulása  

Kiadások főösszege 48273 48561 23916 49,2% 

Bevételek főösszege 48273 48561 24395 50,2% 

 

2. melléklet Az önkormányzat bevételei bevétel nemenként. 

2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.  Tarnaméra 

Községi Önkormányzat 

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.  Napsugár 

Óvoda  

2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei bevétel nemenként.  Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatal 

3. melléklet Az önkormányzat kiadásai kiadás nemenként. 
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3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként. Tarnaméra 

Községi Önkormányzat 

3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként.  

Napsugár Óvoda  

3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének kiadásai kiadás nemenként. Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatal 

4. melléklet Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai. 

4/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének felújítási és beruházási kiadásai. 

Tarnaméra Községi Önkormányzat. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

(Az elfogadott határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 

 

Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a 2015. évi költségvetés módosításával, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének módosításáról 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

2. napirendi pont: Szociális tűzifa támogatás 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző évben is részt vett az önkormányzat a pályázatban. Nagyon sikeres volt, 

sok embernek tudott az önkormányzat segíteni a téli hidegben. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

ismét vegyen részt. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Egyet ért a javaslattal. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Az ő értelmezése szerint 40 m
3
 fára pályázhat az önkormányzat, az igénylők 5 m

3
 kapnak. Tehát 8 

fő részesülhet belőle. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy ez egy felső határ, ennél kevesebb fát is kaphat a lakos. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy az előző egy kérelmező maximum 1 m
3 
fát fog kapni. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a 1 m
3
 mennyi mázsa? 

 

Tímár László polgármester: 

 

12-14 q. Elmondja, hogy a kérelmek és a jogosultságok alapján kerül a mennyiség megállapításra. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy milyen formában lesz meghirdetve a pályázat? Javasolja, hogy a 

hangosbemondóban és a hirdető táblákon is legyen meghirdetve. Sokan nem tudták, hogy lehet 

igényelni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Természetesen a hangosban és a hirdetőtáblán is meg lesz hirdetve. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az előző alkalommal négy héten keresztül hirdette az önkormányzat. A település 

honlapján és a hirdetőtáblákon is megjelent a pályázat.  Azokat akik a szociális ellátás egyéb 

területéről támogatásban részesülnek, ők a BM rendelet alapján a kötelező támogatotti körbe 

tartoznak, az önkormányzat külön értesítette. Az idős személyek részére a kérelmet ki is küldte a 

hivatal. Úgy gondolja, hogy a hivatal mindent megtett annak érdekében, hogy a lakosság széles 

körben tájékoztatást kapjon.  

Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy kizáró okot jelent, ha a kérelmező fával nem tud 

fűteni.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Ha azok köre, akiket kötelező támogatni nem igénylik, vagy lemondanak a támogatásról a maradék 

fa más lakosnak kerüljön kiosztásra, aki megfelel a feltételeknek. Megoldható az, hogy aki az előző 

alkalommal kapott az most ne kapjon? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tavalyi évben nem volt olyan aki beadta a kérelmét, jogosult volt és nem kapott 

tűzifát. Mindenki kap aki jogosult rá.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Köszöni a tájékoztatást. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Vannak olyan szociális rendszerben lévők, akiket a BM rendelet alapján kötelező a támogatotti 

körbe beletenni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi rendeletben ezeken kívül más feltételeket is 

megszabhat. Lényeg az, hogy a helyi rendeletet előre kell megalkotni, hogy a kérelmezők ismerjék 

a feltételrendszert.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Örül a lehetőségnek. Széles körűnek tartja a támogatottak körét.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

 (szavazás) 

 

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

hozta: 

 

54/2015.(IX. 24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján 

igényelhető tüzelőanyag vásárlás támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázat 

alapján 40 m3 keménylombú szociális tűzifa igénylésére pályázatot nyújt be. 

 

2. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat alapján igényelhető támogatáshoz 50.800.- Ft 

önrészt saját költségvetésében  - a szociális előirányzat keret összegéből biztosítja. A képviselő-

testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önrész, valamint a fuvarozás költsége, és a tűzifa 

rászorultakhoz történő eljuttatás kiadásainak fedezetét a 2016. évi költségvetési rendeletébe 

beépíti. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak alapján 

gondoskodjék a támogatás iránti igény Ebr rendszerben történő rögzítéséről, és a pályázat 

benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez  

 

Tímár László polgármester: 

 

Támogatja a csatlakozást.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elírás az előterjesztés második oldalán a támogatók köre 6 főre, 8 főre rész? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a korábbi rendeletben hat fő volt. A korábbi időszakokban a képviselő-testület 7-8 

fő támogatásáról döntött. A hivatal a rendeletben 8 fő támogatását javasolja, az előterjesztésben 

elírás történt. A támogatottak számáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönthet, az 

előterjesztéstől függetlenül.  

 

Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy Tarnaméra Község önkormányzata 2016. évben is 

csatlakozzon a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

55/2015. (IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1.  Tarnaméra Község Önkormányzata 2016. évre csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíj pályázati rendszerhez.   

 

2.  A képviselő-testület vállalja, hogy a csatlakozási szerződésben foglaltak szerint gondoskodik a 

pályázat kiírásáról, valamint elbírálásáról. 

 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csatlakozási nyilatkozat 

kitöltéséről, és a támogatáskezelőhöz történő benyújtásáról, valamint a pályázat kiírásáról. 
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Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

szóló önkormányzati 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 

13/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

4. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szükséges a rendelet módosítása. Felteszi 

kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a módosítással kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. 

(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásával egyetért, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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5. napirendi pont: A Tarnamérai Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Alapos, részletes beszámolót kapott a képviselő-testület. Örül, hogy ilyen sok rendezvény van az 

óvodában. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni az óvónők munkáját. Úgy látja, hogy mind a szakmai, mind a tárgyi feltételek biztosítva 

vannak az óvodában.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy szülői megkeresésre teszi fel kérdését. A nyári szünetben az óvoda hat hétig zárva 

tartott, mi indokolta ezt? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az óvodai nevelési napok száma 220 nap a köznevelési törvény szerint. Ennek 

alapján, figyelembe véve a nyári leállás, nagytakarítás és szabadságolási rendet az intézmény 

vezetője gondoskodik a szünet kiadásáról. Az intézmény által meghatározottak jogszabályt nem 

sértettek.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy ettől el lehetne térni. A szülők munkahelye fontos dolog. Az a fontos, hogy a 

szülő el tudjon menni dolgozni, a szabadságát ne az óvodai szünet miatt kelljen kivennie.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy az óvoda minden év február 15. napjáig tájékoztatja a szülőket a zárva tartásról. 

Ezzel kapcsolatban senki nem tett észrevételt, senki nem kérte, hogy más időpontban legyen zárva 

az óvoda.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Az ott dolgozó óvodapedagógusoknak is jár az a szünet és pihenés, mint például az iskolában 

dolgozó pedagógusoknak. Ha valaki gyereket vállal, az vállalja azt, hogy bizonyos ideig neki kell 

gondoskodni róla.  

A rendszert jónak tartja. Az óvodában folyó munka kiemelkedő a térségben.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a jogszabályok alapján nem lehet úgy kialakítani az óvodai nyitva tartást, hogy 

minden munkanapon nyitva legyen. Ezért van az év elejei igényfelmérés, így a szülők az éves 

szabadságrend kialakításakor erre figyelemmel tudnak lenni. A gyakorlati tapasztalat az, hogy az 

iskola végeztével az óvodában is lecsökken a gyermekek száma. Július hónap végén már alig 

néhány gyermekkel üzemel az óvoda.  

 

Ha van erre szülői igény, lehet egyeztetni az óvodával, hogy ez a szünet ne augusztusra essen.  
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Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy mi volt a legkisebb létszám amivel az óvoda nyitva volt? 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Az utolsó héten 9 fő volt.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A következő óvodai szülői értekezleten szeretne jelen lenni. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Rendben. Elmondja, hogy a nyári óvodai programok miatt minden óvónőnek augusztusban 

kezdődött a szabadsága.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai Napsugár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

56/2015. (IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 

intézmény 2014/2015-ös nevelési év működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Tekeres sk. Tarnaméra csoport kérelme 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a helyi karate egyesülettől érkezett egy kérelem. Sporteszközt szeretnének 

vásárolni, ehhez kérik a képviselő-testület támogatását.  

A csoport munkája és eredményei példa értékűek. Javasolja 35.000 Ft összegen a pénzmaradvány 

terhére a támogatásukat.  
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Támogatja a javaslatot. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a tartalékkeret terhére 35.000 Ft 

összeggel támogassa a Tekeres sk. Tarnaméra csoportot, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

57/2015. (IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tekeres sk. Tarnaméra csoportjának 

kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tekeres sk. Tarnaméra csoportjának 

sportszer vásárlására 35.000 forint támogatást biztosít a tartalékkeret terhére. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján 

gondoskodjék az előirányzat átcsoportosításáról. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 Járda felújítás 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a Hunyadi úti járda felújítására az árajánlatok beérkeztek. Három vállalkozónak 

került kiküldésre az árajánlat, ebből két vállalkozó nyújtotta be árajánlatát. A járda felújítása a 

költségvetésbe betervezésre került, az összeg rendelkezésre áll.  

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőt az ajánlatok felbontására.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző az árajánlatokat felbontotta. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A járda felújítása munkák elvégzésére az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

Turányi Tamás ev. Gyöngyös.   2.436.477,- Ft+ÁFA  Bruttó 3.094.326,- Ft 

Nagy Sándor építési v. Boconád   1.947.221,- Ft+ÁFA  Bruttó 2.472.971,- Ft 

 

A költségvetésben erre 2.174.000 Ft van elkülönítve. A fennmaradó 299.000 Ft a tartalékkeret 

terhére biztosítható. 

Javasolja Nagy Sándor építési vállalkozó megbízását az építési munkák elvégzésére.  
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Dobi Tamás képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy mindkét oldalon készül járda? A meglévő járdát felbontják? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy mindkét vállalkozóval megnézték az utcát. Baloldalon a legtöbb ház előtt járdalap 

van, ezek felszedésre kerülnek. Ami  önkormányzati  tulajdonú járdalap, az bekerül a volt katona 

üdülőbe. A másik oldalon a rossz állapotban lévő járdaszakaszok kiváltása történik meg.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Tarnaméra, Hunyadi utcai járda felújításával Nagy 

Sándor építési vállalkozót bízza meg a képviselő-testület az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

 

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

hozta: 

 

58/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hunyadi utcai belterületi járdák 

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

határozatot hozta: 

 

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

Hunyadi utcai járdák javítás munkálataira kiírt nem közbeszerzés köteles ajánlattételi felhívás 

alapján az ajánlatot tevők közül az eljárás nyertesének Nagy Sándor építési vállalkozót választja.  

 

2. A képviselő-testület Nagy Sándor építési vállalkozó által benyújtott járdafelújításra megjelölt 

bruttó 2.472.971,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-négyszázhetvenkettőezer-kilencszázhetvenegy 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 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 2015. évi költségvetésben helyi utak és járdák 

karbantartására betervezett 2.174.000 Ft összegen túl a képviselő-testület a Hunyadi utcai járdák 

felújítására a tartalékkeret terhére 299.000 Ft összeget biztosítson, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 



Oldal 14 / 16 

 

59/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hunyadi utcai belterületi járdák 

felújítása céljából szükséges előirányzat átcsoportosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és 

az  alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi utcai járdák felújítására  a 

költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként betervezett 2.174.000 Ft összeg mellett, további  

299.000 Ft összeg átcsoportosítását rendeli el a  tartalékkeret terhére. .  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján 

gondoskodjék az előirányzat átcsoportosításáról. 

 

Felelős: Polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 Heves Megyei Vízmű Zrt. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy megkereste Balogh László a Heves Megyei Vízmű Zrt Hevesi Kirendeltségnek 

vezetője, aki az igazgató úr kérését tolmácsolta. Elmondja, hogy a vízmű a hálózat használatáért 

éves díjat fizet, melyet ténylegesen nem utal át, hanem visszaforgat. A jövő évben vízmű 

vagyonkataszter készítésére fordítaná ezt az összeget. Ezt az egész térségben elvégezné. Ezt 

elfogadásra javasolja. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a tűzcsapok felülvizsgálatát, javítását is kérje vízműtől. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel a bérleti szerződést megkötését. 

Szavazásra teszi fel, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

60/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő 

bérleti szerződésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel 

kötendő bérleti szerződést elfogadja.  

 

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

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a Heves Megyei 

Vízmű Zrt-nél a tűzoltócsapok felülvizsgálatát, javítást, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

61/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tűzcsapok felülvizsgálatáról és 

javításáról, szükség szerinti cseréjétől szóló indítványt megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t, 

hogy   Tarnaméra község közigazgatási területén lévő tűzcsapok ellenőrzéséről, szükség szerinti 

javításáról, cseréjéről, pótlásáról gondoskodjék.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 Termőföld adás-vételi szerződéssel szemben benyújtott kifogás elbírálása 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

A „Termőföld adás-vételi szerződéssel szemben benyújtott kifogás elbírálása” napirendi pont 

megtárgyalásához zárt ülést rendel el, megkéri a meghívottakat, megjelenteket, hogy fáradjanak ki a 

Tanács teremből. 

 

 

(A képviselő-testület zárt ülésen elhangzottakról külön jegyzőkönyv készült.) 

 

 

A képviselő-testület nyílt ülése 17:25 perckor tovább folytatódik. Pető Szilvia visszajön a terembe.  

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

A média tele van a migráns válság híreivel. Ott ahol komoly rendvédelmi feladatokat kell ellátni, ott 

a tarnamérai körzeti megbízott Koczka Ferenc is komoly feladatokat lát el. Javasolja, egy 

köszönőlevélben a képviselő-testület és a lakosság elismerésének tolmácsolását, minden ott 

szolgálatot teljesítő rendőrnek és hivatalos személynek. Az a fajta példamutatás példa értékű.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja ennek a levélnek a megírását és elküldését a hevesi rendőrkapitánynak, a heves megyei 

rendőrkapitánynak és az országos rendőrkapitány úrnak. 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy hulladékszállítási közszolgáltatás kapcsán a lakosság olyan időszakra kaphat 

felszólító levelet, mely még az elmúlt évre szól. A hivatal kezdeményez egy személyes találkozót a 

szolgáltatóval. A lakosság megértését és türelmét kéri ebben az ügyben.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola papírgyűjtést tervez.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elnyert falubuszt az önkormányzat hamarosan átveheti.  

Következő feladat a garázs elhelyezése. Várja a képviselő-testület javaslatát. A hivatal hátsó épülete 

rossz állapotban van egy garázs elhelyezésére, méretben sem megfelelő. Ki kell cserélni a 

tetőszerkezetet, meg kell toldani az épületet. Kérni fog rá egy árajánlatot. 

 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 óra 45 perckor bezárta. 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


