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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. október 29. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Dobi Tamás    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Szabó Edina    képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

dr. Tóthpál Csaba   járási hivatalvezető 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Kovács Györgyné   Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 

Dér Mihályné    Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 

Kismárton József   Tekeres se. Tarnamérai tagozata 

     Tarnamérai Polgárőr Egyesület 

Csintalan Attila   Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Külön köszönti dr. Tóthpál Csaba járási 

hivatalvezetőt. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt kéri, hogy hallgassák meg dr. Tóthpál Csaba tájékoztatóját. 

 

dr. Tóthpál Csaba járási hivatalvezető: 

 

Megköszöni a lehetőséget. Tájékoztatja a képviselő-testületet és a jelen lévőket a Kormányablak 

kialakításáról és működéséről. Elmondja, hogy az átalakítás befejeződött. Megköszöni a lakosság 

megértését, melyet a felújítás ideje alatt mutatott. Tájékoztatja a képviselő-testületet a 

kormányablak ügyfélfogadási rendjéről. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni a tájékoztatást. 

 

/dr. Tóthpál Csaba 16:10 perkor távozik a testületi ülésről/ 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy Somodi Mihály képviselő 

igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről.  A jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Edina és 

Dr. Bessenyei Ákos képviselőtársait kéri fel.  

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

megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 
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Szabó Edina képviselő: 

 

Kéri az ötödik és hatodik napirendi pont elnapolását. A napirendi pontokhoz nem érkezett 

előterjesztés.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy mindkét napirendi pont esetében szóbeli előterjesztés lesz, a sürgősségre való 

tekintettel. Kéri a képviselő-testületet a napirendi ponk megtárgyalását.  

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  

 

A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tarnamérai civil szervezetek beszámolója  

2. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

3. Szociális alapellátás – étkeztetés, házi segítségnyújtás szakmai program  

4. Család-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátás  

5. „ Honvéd üdülő” épület felújítása 

6. Falubusz elhelyezése, garázs kialakítása 

7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: Tarnamérai civil szervezetek beszámolója 

 

 Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja a beszámolók előzetesen kiküldésre kerültek. Felteszi kérdésként, hogy a Tarnamérai 

Nyugdíjas Egyesület részéről van-e kiegészítés a beszámolóhoz. 

 

Kovács Györgyné Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület elnök: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni.  

 

Keresztesiné Ollári Annak képviselő: 

 

Az egyik legfontosabb civil szervezet, ennek a korosztálynak nagyon sokat számít. Az összes 

rendezvényen részt vesznek. Köszöni szépen. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Az egyik legjobban működő civil szervezet. Jól összefogják a közösséget. Köszönni a munkájukat. 

Kéri, hogy próbáljanak minél több tagot toborozni. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Olvasta a beszámolóban, hogy idegennek érzik magukat az egyesület tagjai a könyvtárban. Mi 

történt a hátsó helységgel, ahol eddig a gyűléseket tartották? Úgy tudja, hogy az óvoda melletti 

ingatlant is felajánlották a nyugdíjas klubnak. 
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Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a nyugdíjas klub régi helyén a közfoglalkoztatottak számára pihenő, melegedő 

helyet alakítottak ki. A nyugdíjas klub felől nem érkezett olyan észrevétel, hogy a könyvtár nem 

megfelelő, nem érzik jól magukat. A volt egészségháznál volt arról szó, hogy egy belső felújítás 

után a nyugdíjasokhoz kerülne. Ez továbbra is terv.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Hiányolja a beszámolóból a pénzügyi elszámolást.  

 

Kovács Györgyné Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület elnök: 

 

A könyvtár egy ideális hely az egyesület számára. Kezdetben voltak nehézségek, de lassan 

összerázódnak.  

Elmondja, hogy a tavasszal szokott az egyesület elszámolni a szerződésben foglaltak szerint.  

 

/Csintalan Attila a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke 16:20 perkor érkezik a 

testületi ülésre 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tájékoztatónak nem eleme a pénzügyi beszámoló. Bízik benne, hogy a 

közeljövőben saját helyet tud majd biztosítani az önkormányzat az egyesület számára. 

 

Kovács Györgyné Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület elnök: 

 

Az régi hely már szűk is volt az egyesületnek. A téli időszakban próbálnak új tagokat toborozni. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül, hogy az egyesület ilyen jól működik és, hogy minden rendezvényen részt vesznek. Gratulál a 

működéshez. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítéseket, hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai 

Nyugdíjas Egyesület beszámolójával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

63/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 

beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület 

beszámolóját elfogadja. 
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Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szeretettel üdvözli a sportegyesület elnökét. Felteszi kérdésként, hogy van-e kiegészítés a 

beszámolóhoz. 

 

Csintalan Attila Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A csapat idén a megyei negyed osztályban indul, az önkormányzat támogatása évről-évre több. 

Hogy van ez? 

 

Csintalan Attila Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke: 

 

Elmondja, hogy nagyon sokat elmentek a felnőtt játékoskeretből. Keresik ennek okait. Nem volt 

már idő feltölteni a csapatot, így az ifi csapatból kellett feltölteni a nagy csapat létszámát. Így csak 

olyan osztályban indulhatott az egyesület, ahol csak felnőtt csapat kötelező.  

Jövőre szeretnének fentebbi osztályban indulni. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Köszöni a beszámoló pénzügyi részét. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni az elnök úr tevékenységét. Elmondja, hogy az egyesületben hamarosan tisztújító közgyűlés 

lesz. Gratulál a TAO-s pályázat keretén belül a sportöltöző felújításához.  

Az utánpótlással is óriási baj van. Nehéz a gyerekeket a sportra ösztönözni.  

A sportegyesület előtt ott van a feladat, hogy megtalálja azokat a személyeket, akik olyan módon 

tudnak embereket megmozgatni, akik előrébb viszik a csapatot.  

A cél az, hogy az egyesület előrébb jusson, az önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindig 

megadta a szükséges pénzügyi forrást.  

Az egyesület hosszú évek óta működik és a fiatalok egy részének plusz szórakozást tud nyújtani. Az 

iskolának nagyon fontos szerepe van abban, hogy a gyerekeket a sport iránti szeretetre nevelje.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy nagy gond van a gyermekek létszámmal. A Bozsik programot továbbra is folytatja 

az iskola.  

Úgy gondolja, hogy több fórumon el kell mondani az okokat. Köszöni a csapat, az edzők és a 

szurkolók munkáját.  
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Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a csapatok nevezése és az indulási feltételek még nem igazodnak a változó 

demográfiához. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Elmondja, hogy Attilának egy nehéz helyzetben kellett elnöknek lennie. Az elszámolásokból 

látható, hogy nem az önkormányzat támogatása adja meg a színvonalát az egyesületnek. Akik eddig 

is akár játékosként, akár vezetőként benne dolgoztak, nem pénzért tették. Kéri, hogy a képviselő-

testület is megfelelően kommunikálják a kialakult helyzetet. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Van a negyed osztálynál lentebb? 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Igen, ha az egyesület megszűnik. Úgy gondolja, hogy Tarnaméra jövőjét messzemenően 

befolyásolja, hogy létezik-e ez az egyesület, vagy sem. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A vége lehet, hogy a megszűnés lesz, hiszen nem lesz aki focizzon. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Az egyesület azért dolgozik, hogy mindig legyen focicsapat. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Úgy gondolja, hogy nem kellene abba az irányba elmenni, hogy a településnek ne legyen 

focicsapata.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Ezt ő sem szeretné. 

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Ezért is mondta, hogy kommunikáció nagyon fontos. Ennek az egyesületnek van jövőképe. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Szeretné, ha a nehézségek ellenére, azok, akik ezért az egyesületért dolgoznak, kitartanának. Az 

óvodában is vannak olyanok, akik szívesen járnának focizni. 

 

Csintalan Attila Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke: 

 

Mindent megtesznek azért, hogy az egyesület fennmaradjon és tovább fejlődjön. Ha valami egyszer 

megszűnik, nagyon nehéz újraindítani.  
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Tímár László polgármester: 

 

 

Elmondja, hogy ahhoz a pénzhez, amit az önkormányzat biztosít, illetve a meccsekből bejön még 

sokak támogatása szükséges a működéshez. 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület 

beszámolójával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

64/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő 

Sportegyesület beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő 

Sportegyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

/Csintalan Attila a Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület elnöke 16:50 perkor távozik a 

testületi ülésről/ 

 

 Tekeres Sk. Tarnamérai Csoport 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szeretettel üdvözli a Tekeres sk. Tarnamérai Csoport vezetőjét. Felteszi kérdésként, hogy van-e 

kiegészítés a beszámolóhoz. 

 

Kismárton József Tekeres sk. Tarnamérai Csoport vezető: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Gratulál a jó eredmények, nagyon sok munka van benne. Örül, hogy nem csak tarnaméraiak vannak 

a csoportban. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Büszke az egész csapatra. Jó tudni, hogy a faluban ennyi értékes ember van. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül a jó eredményeknek.  
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Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Jó dolog, hogy már a legkisebbek is részt vesznek az edzéseken, ez ablakot nyit a világra. Ez egy 

rendkívül sikeres sportág. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tekeres Sk. Tarnamérai Csoport beszámolójával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

65/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tekeres Sk. Tarnamérai Csoport 

beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tekeres Sk. Tarnamérai Csoport 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 Tarnamérai Polgárőr Egyesület 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az egyesületet Kismárton József képviseli. A tájékoztató már tartalmazza, hogy 

pályázat útján új gépjárművet vásárolt az egyesület. Bízik benne, hogy sok évig szolgálja majd a 

települést.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A beszámolóban olvasta, hogy a térfigyelő kamerák kezelésére három polgárőr vizsgázott le. Csak 

ez a három fő fér hozzá a térfigyelő kamera képeihez, vagy esetleg okos telefonon más is be tud 

jelentkezni? 

 

Kismárton József Tarnamérai Polgárőr Egyesület tag: 

 

Jelenleg három fő végezte el ezt a képzést, a későbbiekben többen is le fognak vizsgálni.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Okos telefonon a rendszerhez lehet csatlakozni? 
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Tímár László polgármester: 

 

Erről nincs tudomása. A holnapi nap folyamán megkérdezi a rendszer telepítőjétől. Úgy gondolja, 

hogy személyiségi jogok miatt nem lehet. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Köszöni az egyesület munkáját és a falu rendezvényein való részvételt. Örül a megnyert 

pályázatnak. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül a megnyert pályázatnak és, hogy minden rendezvényen számíthat az önkormányzat az 

egyesületre.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tarnamérai Polgárőr Egyesület beszámolójával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

66/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Polgárőr Egyesület 

beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Polgárőr Egyesület 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a civil szervezetek közül még a Tarnaméráért Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesületnek van tájékoztatási kötelezettség. Az egyesület vezetője kérte, hogy a következő 

időszakban tehessen eleget kötelezettségének, ezt tudomásul vette.  

 

 

/Szünet 17:05/ 

 

 

/Kovács Györgyné a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület elnöke, Dér Mihályné és Kismárton József a 

Tekeres Sk. Tarnamérai Csoport vezetője 17:05 perckor távozik a képviselő-testületi ülésről/ 

 

 

 

http://www.helyicivil.hu/r/tarnameraert-kulturalis-es-hagyomanyorzo-egyesulet-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/tarnameraert-kulturalis-es-hagyomanyorzo-egyesulet-tarnamera/tarnamera-egyesulet-alapitvany
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2. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztést és az intézkedési tervet a képviselők megkapták.  Az intézkedési 

tervből is kitűnik, hogy a helyi esélyegyenlőségi programban vállalt kötelezettségek vagy már 

teljesültek, vagy teljesítésük folyamatban van.  

A településen nem történt olyan strukturális változás, ami a teljes esélyegyenlőségi program 

újraírását indokolná.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület áttekintést követően változatlan formában fogadja el. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

67/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Tarnaméra Község Önkormányzat által 2013. június 27-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek.  

 

2. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az erről 

szóló nyilatkozat megtételére.   

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Szociális alapellátás – étkeztetés, házi segítségnyújtás szakmai program  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Kiegészítéssel nem kíván élni.  
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Tímár László polgármester: 

 

Javasolja a szakmai program elfogadását.  

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

68/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapellátás szakmai programra 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja Tarnaméra Község 

Önkormányzata által végzett szociális alapellátás szakmai programját. A szakmai program a 

határozat mellékletét képezi. 

 

A szakmai program az elfogadás napjától hatályos. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Család-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátás  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a napirendi ponthoz azért nem készült határozati javaslat, mert kistérségi társulás 

az előterjesztések kiküldése után, kedden, tartotta meg társulási ülését.  

A jogszabályi hátteret és a feladatellátás lehetséges módjait tartalmazza az előterjesztés. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a társulási ülésen a társulási tanács egyöntetűen arra szavazott, hogy a feladatot 

továbbra is társulási formában kívánja ellátni, Heves központtal. Továbbra is maradnak a kialakult 

ellátási körzetek. 

 

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a család-és gyermekjóléti szolgálat 

feladatellátást továbbra is társulási formában lássa el, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 
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69/2015. (X.29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatást 2016. január 1. napjától a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás által fenntartott Dél-Hevesi 

Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata útján kívánja ellátni  

 

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

az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szükséges dokumentum módosításokat a 

jogszabályban meghatározott időpontig elkészítse.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: „ Honvéd üdülő” épület felújítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy több képviselővel egyeztetett, megnézték az épületek állagát, különös tekintettel a 

konyha és kiszolgáló épületre. Ennek alapján kért árajánlatot Lövei Lászlótól, akitől szóbeli 

árajánlatot kapott. Az épület tetőszerkezetének teljes felújítása 750.000 Ft lenne.  

Kért egy árajánlatot Bodnár Szabolcs helyi vállalkozótól, aki 391.808 Ft+ÁFA összegű ajánlatot 

adott. 

Nem szabad hagyni, hogy az épület tovább romoljon, a jövő évi költségvetésben is keresni kell 

annak a lehetőségét a többi épület felújítására. 

Ennek alapján kéri, hogy döntsön a képviselő-testület a munkálatok elvégzéséről. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Megnézte az épületet, beázik, a vakolat leomlik. Meg kell óvni az épület állapotát. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Az épülettel foglalkozni kell. Figyelni kell arra, hogy az önkormányzati tulajdonba lévő épületek ne 

menjenek tönkre.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Több érdeklődő volt már, aki szívesen használta volna a honvéd üdülőt. Az épület állagát meg kell 

óvni.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A falunapon jó volt a katonaüdülő fogadtatása. Sajnos az idei évben nem volt olyan pályázat, mely 

keretében felújítható lett volna. Úgy gondolja, hogy mindig kell egy picit fejleszteni.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy a tartalékkeret terhére a bruttó 497.597 Ft kerüljön elkülönítésre.  

 

Dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy célszerű lenne egy felújítási ütemtervet készíteni.  
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Tímár László polgármester: 

 

Amennyiben a kiszolgáló épület tetőszerkezetének cseréje az idei évben megvalósul, úgy a jövő 

évben az összes faház külső falújítása, tetőszerkezete 2.200.000 és 2.500.000 Ft között lenne.   

Az azt következő évben a belső berendezések cseréje történne meg. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Ezt elfogadta volna előterjesztésnek is. Sérelmezi, hogy soha nem kap tájékoztatást 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szeretné, ha többet kommunikálna, a többi képviselővel többször kint voltak és beszéltek erről. 

Szívesen látja a képviselő asszonyt is. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Eddig nem hívták. Ha a napirendi ponthoz készül előterjesztés lehet, hogy tudott volna más ötletet 

is mondani.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A létesítmény fenntartása és kihasználása nagyon széles lehetőséget jelent. A képviselő-testület 

kompetenciája, hogy mit valósít meg. Kéri, hogy a képviselő-testület gondolkodjon el a létesítmény 

nevén és hogy milyen funkciót kíván adni a helynek. Várja az ötleteket és javaslatokat.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Kéri, hogy a testület legyen partner ebben.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Kulturális és sport létesítménynek kellene kialakítani.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Kéri, hogy a kiszolgáló épület tetőszerkezetére szükséges pénzt különítse el a képviselő-testület.  

Javasolja, hogy a munkálatokra 500.000 Ft-ot különítsen el a képviselő-testület, a munkálatokkal 

pedig Bodnár Szabolcs vállalkozót bízza meg. 

 

Szavazásra bocsájtja, aki az elhangzottakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 
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70/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Honvéd üdülő” kiszolgáló épület 

tetőszerkezetének felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Honvéd üdülő” kiszolgáló épület 

tetőszerkezetének felújításával Bodnár Szabolcs vállalkozót bízza meg.  

 

2. A képviselő-testület a felújításra a tartalékkeret terhére bruttó 500.000 Ft-ot különít el. 

 

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

foglaltak szerint a szerződést megkösse.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Falubuszt elhelyezése, garázs kialakítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a falubusz az elmúlt héten az önkormányzat tulajdonába 

került. Az előző ülésen is szó volt a garázs kialakításának kérdéséről.  

A tervek alapján a hivatal udvarában lévő épületben alakítanának ki egy zárható helységet. Lövei 

László szóbeli ajánlata 780 ezer forint. Nagy Sándor vállalkozó ajánlata bruttó 572.275 Ft.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Mit tartalmaznak ezek a munkák? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Áthidaló, betongerenda, alapbetonozás, falazás, vakolás és a tetőszerkezet kijavítása. Az épülethez 

hozzá kell toldani. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

A garázs ajtó az ajánlatba nincs benne? 

 

Tímár László polgármester: 

 

A helyét a megfelelő méretekkel kialakítják, a garázsajtót külön kell beszerezni.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a önkormányzatnak vannak olyan épületei, amihez garázs tartozik. Minden ilyen 

létesítményt a hivatal megnézett, a méret nem volt megfelelő. 

Annak, hogy az épület itt kerüljön kialakításra egyrészt a biztonsági okai vannak, másrészt 

logisztikai okai vannak.  

Felhívja a figyelmet, hogy az átalakítás nem érinti az egész épületet.  
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Tímár László polgármester: 

 

A legjobb helye a hivatal udvarában lenne. Várja a képviselők javaslatát. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Esetleg egy mobil garázs kialakítása? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a zaránki önkormányzat létesített az idén mobil garázst. Egy normál személyautó 

elhelyezésére alkalmas garázs kialakítása, az alapzattal együtt közel egy millió forint volt.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a busz jelenleg az Árpád utca 17. szám alatti ingatlan udvarán áll.  

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Örül a busznak, jó látni rajta a település nevét. Meg kell oldani a tárolását. Amennyiben az 

önkormányzat anyagi helyzete megengedi, támogatja a javaslatot. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy van még egy kiosztásos anyag, amelyben a gépjármű üzemeltetési és fenntartási 

kiadások miatti átcsoportosítást kérik.  

Dologi kiadások a következők: biztosítás, CASCO biztosítás, üléshuzat, szőnyeg, hajtó és 

kenőanyagok, ez mindösszesen 371.000 Ft. 

Az autóbuszhoz téli, nyári gumival együtt hozták el a szerviztől. 

A tartalékkeretben 3.816.396 Ft áll a képviselő-testület rendelkezésére.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Egyetért a garázs kialakításával.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

 (szavazás) 

 

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

hozta: 

 

71/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

költségvetésében a 074031 család és nővédelemi egészségügyi gondozás kormányzati funkción 

belüli előirányzat átcsoportosítási előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméra Község Önkormányzata 

eredeti költségvetésén belül a 074031 (család és nővédelmi egészségügyi gondozás) kormányzati 

funkcióról az átcsoportosításokat az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

 05110111 törvény szerinti illetmények, munkabérekből  371.000 Ft 

 

107052 Házi segítségnyújtás 

 

 053551 Egyéb dologi kiadásra    161.000 Ft  

 053371 Egyéb szolgáltatásra       35.000 Ft 

 053551 Egyéb dologi kiadásra      25.000 Ft 

 0531231 Hajtó és kenőanyagra    150.000 Ft 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az előirányzat 

átcsoportosításokról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy Nagy Sándor egyéni vállalkozó által beadott ajánlatot fogadja el a képviselő-testület 

és a garázs kialakítására 572.275 Ft-ot különítsen el. 

 

Szavazásra bocsájtja, aki az elhangzottakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

72/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a garázs szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Árpád utca 6. szám alatti 

melléképületben történő garázskialakítással Nagy Sándor egyéni vállalkozót bízza meg.  

 

2. A képviselő-testület a felújításra a tartalékkeret terhére bruttó 572.275 Ft-ot különít el. 

 

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

foglaltak szerint a szerződést megkösse.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 Alpolgármesteri tiszteletdíj 

 

Tímár László polgármester 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiosztásra került. Javasolja az elfogadását.  

 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

73/2015.(IX.24.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény  80. § (2) bekezdésében alapján 157.010 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi Keresztesiné Ollári Anna társadalmi megbízatású 

alpolgármester nyilatkozatát, miszerint a részére megállapított tiszteletdíjból 30.000 Ft/hó, azaz 

harmincezer forint/hó összeget kíván felvenni, valamint, hogy a megállapított tiszteletdíj és a 

30.000,- Ft/hó közötti összegről lemond. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi Keresztesiné Ollári Anna társadalmi megbízatású 

alpolgármester azon nyilatkozatát is, miszerint munkájával kapcsolatban felmerült költségeinek 

megtérítését a képviselők költségtérítésére vonatkozó szabályok szerint kéri megtéríteni, a Mötv. 

80.§. (3) bek-ben szabályozott költségtérítésre nem tart igényt. 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a 

költségtérítés kifizetéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: jegyző 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy vasárnap délután kettőkor lesz a szentmise a temetőben, a szentmise után kerül sor 

az urnafal felszentelésére.  

Ismerteti a jövő évi közmunkaprogramra vonatkozó terveket.  

Elmondja, hogy a búcsúra új mobil wc-t alakítanak ki, rendbe teszik a KRESZ parkot.  

A falu karácsonya rendezvény december 19. napján kerül megtartásra.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy meghirdetésre került a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszert. Kéri a képviselő-

testület tagjait, hogy hívják fel az érintettek figyelmét a lehetőségre.  
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Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy nagyon szép a hivatal előtti tér kialakításra.  

Örül az új védőnőnek. Nagyon kedves, munkáját nagyon értő. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 17 óra 25 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 

Szabó Edina Dr. Bessenyei Ákos 

képviselő képviselő 

 


