
Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. június 24. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 
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beszámoló 
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52/2015.(VI.24.) Önkormányzati határozat Tarnaméráért Közhasznú Szabadidő 
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10/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

 

a temetkezés helyi rendjéről szóló 12/2014. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. június 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 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

Rauf Zsanett    könyvtáros 

Magyar Márk 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dobi Tamás 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. Temető rendelet módosítása  

2. A Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázat  

3. A községi könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 

4. Egyéb ügyek, indítványok 

- tanszercsomag 

 

 

1. napirendi pont: Temető rendelet módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az urnafal elkészült. A következő napokban elkészül a járda melletti rész 

térkövezése is. Annak érdekében, hogy ezen szolgáltatás is igénybe vehető legyen, szükséges a 
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helyi rendeletnek az urnafülke megváltási díjának szabályozása. Elmondja, hogy az összeg 

megállapítása során figyelembe vételre került a környékben lévő temetők díjszabása.  

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

 

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a temetkezés helyi rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

(szavazás) 

 

 

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

alkotta: 

 

 

10/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

 

a temetkezés helyi rendjéről 

szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. napirendi pont: A Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázat 

 

Tímár László polgármester: 

 

A „A Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázat” 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 16:15 perckor tovább folytatódik. Rauf Zsanett és Magyar Márk visszajön a 

terembe.  

 

 

3. napirendi pont: A községi könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként Rauf Zsanett könyvtáros felé, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Rauf Zsanett könyvtáros: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni. 
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Tímár László polgármester: 

 

Örül a könyvtáros személyének. A térítési díjak beszedése zökkenőmentes. Köszöni a munkáját. 

Köszöni mindazok munkáját is, akik a falunap megszervezésében részt vettek. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Köszöni a segítőkészségét és rugalmasságát.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Jó vele együtt dolgozni. Ügyes, talpraesett. Nagyon sok programot szervez. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Jól előkészített, teljes körű beszámoló. Úgy gondolja, hogy még fejlődőben van ez a dolog, 

színesednek a programok. Ez egy kulcspozíció a településen.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Köszöni Zsanett munkáját. Köszöni a társadalmi rendezvények, esküvők, köszöntők szervezésében 

való részvételt.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

(szavazás) 

 

 

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

hozta: 

 

 

50/2015.(VI. 24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvár beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 
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4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Tanszercsomag 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az 

előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A képviselő-testület az elmúlt év végén lehetőséget biztosított ara, hogy minden tarnamérai 

gyermek tanszercsomagot kapjon. Az idei évben szintén betervezésre került a költségvetésbe. A 

képviselő-testület február 27-i ülésén fogadta el a szociális ellátásokról szóló rendeletét. A rendelet 

eseti gyermekvédelmi támogatások keretében szabályozza, hogy az óvodai neveléshez, általános 

iskolai oktatásban történő iskoláztatáshoz egy évben egy alkalommal az adott év augusztus 01. 

napja és szeptember 30-a közötti időpontban támogatás adható. A javaslat az, hogy gyermekenként 

10.000 Ft-os tanszercsomaggal támogassa az önkormányzat a tarnamérai gyerekeket. Összesen 132 

gyermekről, 44 óvodás és 88 iskolás gyermekről van szó.  

Egységes csomagot kapnának az óvodások, külön csomagot az alsó tagozatosak, és külön csomagot 

a felső tagozatosak. 

Ha minden gyermek részére gyermekenként 10.000.- Ft összegű támogatást biztosít az 

önkormányzat, akkor az iskola és óvodakezdéshez összesen a jóváhagyott előirányzaton belül 

1.320.000,- Ft keretösszeg felhasználása válik szükségessé. A csomag összeállítása során a hivatal 

kikérte az óvoda és az iskola vezetőségének véleményét.  

Az előzetes tervek szerint a tanszercsomag augusztus elején a könyvtárban kerül kiosztásra.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül a lehetőségnek, támogatja a döntést. Az előző alkalommal is nagyon örültek a gyermekek és a 

szülők is.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

már döntött arról, hogy a zaránki gyermekek tanszercsomagban részesüljenek. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Nagyon jó ötletnek tartja. A szülők gyakran nem engedhetik meg ezeket az eszközöket. Felteszi 

kérdésként, hogy honnan történik a tanszerek beszerzése? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Heves város egyik papírboltjában, megrendelés alapján. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Nagy segítség lesz a szülőknek. 

 

Tímár László polgármester: 
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Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzottakkal  az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

 

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

hozta: 

 

 

51/2015. (VI.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a tanszercsomagról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló  

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében szabályozott eseti gyermekvédelmi támogatások 

keretében szabályozott, az óvodai neveléshez, általános iskolai oktatásban történő iskoláztatáshoz 

2015. augusztus hónapban hivatalból minden tarnamérai állandó lakóhelyű, és életvitelszerűen 

Tarnaméra településen élő a 2015/2016. tanévben óvodás és általános iskolás gyermek részére 

gyermekenként 10.000.- Ft összegű természetben nyújtott tanszercsomagot biztosít. 

 

2. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt támogatáshoz szükséges 1.320.000.- Ft forrást a 

2015. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott eseti települési támogatás keretében biztosítja. 

 

8. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a tanszercsomag 

összeállításáról, és a gyermekek részére történő átadásáról. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2015. augusztus 31. 

 

 

 Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület kérelme 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a kérelem előzetesen kiküldésre került a képviselő-testület részére. A felújítás 

folyamatban van, szépül a sportpálya. Támogatja az egyesület kérelmét.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Elmondja, hogy lassan elkészül a sportöltöző. A nyílászárókat kicserélték, ez a pályázatban nem 

volt benne, az egyesület tagjai adták össze a pénzt rá.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Úgy értelmezi, hogy a 200.000 Ft-ot járda építésre kérik. Mennyi járdát építenének ebből az 

összegből? Nincs hozzá költségvetés.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 
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Elmondja, hogy ő másként értelmezi a kérelmet. Az egyesület a saját költségvetéséből a járdához 

átcsoportosította a 200.000 Ft-ot ezért, a működési költségeik további támogatását kérik. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Mert járdát építettek, ami a pályázatban nem volt benne. Mennyi járdát csináltak?  

 

Tímár László polgármester: 

 

Érti a képviselő gondolatmenetét. A költségvetés tervezésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 

sportegyesület működésében nehézségek lesznek. Úgy gondolja, hogy az egyesület a működési 

költségek fedezésére kéri a támogatást.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Úgy tudja, hogy a bejárat előtti rész lesz le térkövezve, leburkolva.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy támogatás esetén az egyesület beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik 

a támogatás összegéről.  

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület a 

működési kiadásai fedezetére 200.000,- Ft támogatásban részesüljön, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

(szavazás) 

 

 

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

hozta: 

 

 

52/2015. (VI.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tarnamérai Közhasznú Szabadidő 

Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatban a következő határozatot hozza. 

 

1. A képviselő-testület a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület részére 200.000 

forint működési támogatást nyújt. 

 

Felelős: Tímár László polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatok befogadásra kerületek. 

A képviselő-testület döntött a harangláb elkészítéséről, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

közösen nézzék meg van-e megfelelőbb helye a haranglábnak a jelenleginél. 

Javasolja, hogy a képviselők közösen mérjék fel a katonaüdülő területét és a faházakat és döntsenek 

a szükséges felújításokról. A tetőszerkezetek rossz állapotban vannak, nem szabad a télen így 

hagyni.  



Oldal 8 / 8 

 

 

 

Vargáné Tóth Márt jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Aktív 1 Kft. minden engedélyt megkapott. Várhatóan 

augusztus hónaptól elkezdődhet a próbaüzem. Várhatóan heti egy-két alkalommal ügyfélszolgálatot 

fognak tartani a településen.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Mindeninek köszöni a falunapi munkáját.  

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16 óra 45 perckor bezárta. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Dobi Tamás Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


