Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. május 21. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Hozott döntések:
Határozat száma
40/2015. (V.21.) Önkormányzati határozat
41/2015. (V.21.) Önkormányzati határozat

Tárgy
Önjáró fűnyíró beszerzése
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton
való részvételről

Rendelet száma
-

Tárgy
-

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.

Jegyzőkönyv
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. május 21. napján 12 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Dobi Tamás
Keresztesiné Ollári Anna
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Sipos Renáta

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.
Elmondja, hogy Molnár Andrásné, Szabó Edina és Dr. Bessenyei Ákos képviselők igazoltan
maradnak távol a rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és Dobi Tamás
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. napirendi pont: Fűnyíró beszerzése
2. napirendi pont: Egyebek: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat
1. napirendi pont: Fűnyíró beszerzése
Timár László polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiosztásra került. Elmondja, hogy a Honda kistraktor
megjavításának anyagköltsége 739.250,- Ft lenne, erre jönne még a munkadíj összege. Ez tette
indokolttá, hogy rendkívüli ülés keretében döntsön a képviselő-testület egy új gép vásárlásáról.
Az árajánlatok előzetesen beszerzésre kerültek. Ezek alapján 750.000 Ft összegben fűnyíró
vásárlását javasolja. Az összeg a tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az önjáró fűnyíró beszerzésével az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
40/2015. (V.21.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az önjáró fűnyíró beszerzéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete önjáró fűnyíró gép vásárlása mellett
döntött 750.000 Ft értékben. A beszerzés összege a tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon.
Felelős Tímár László polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Egyebek

-

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat

Timár László polgármester:
Elmondja, hogy megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat. A pályázat keretén belül lehetőség van önkormányzati intézmények felújítására.
Elmondja, hogy napközi konyha nagyon rossz állapotban van. A tavalyi évben is ennek felújítására
nyújtott be az önkormányzat pályázatot, de az nem járt sikerrel. A konyha felújítását tartja a
legfontosabbnak. Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a pályázati kiírás a) pontjának melyik
alpontjába férhet bele a konyha felújítása.
Elmondja továbbá, hogy lehetőség van a belterületi utak, járdák felújítására is pályázni.
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Valóban legfontosabb, hogy a konyha felújításra kerüljön. Az épület nagyon rossz állapotú,
elengedhetetlen annak felújítása. Itt van a falu közepén, műemléki környezetben, a gyerekek ide
járna ebédelni, nem mindegy, hogy hogyan néz ki. A tető pedig lassan leomlik, belülről pedig
salétromos az épület. Egyet ért azzal, hogy a konyha kerüljön felújításra. Ha a konyhára nem lehet
pályázatot beadni, akkor javasolja, hogy belterületi utak, járdák felújítására pályázzon az
önkormányzat. A költségvetésben terveztünk útfelújításra eredeti előirányzatot, ez képezhetné az
önerőt. Felveti még lehetőségként, hogy az iskola felújítása belefér-e a pályázatba, lehetne-e esetleg
új tanterem építésére pályázni?
Timár László polgármester:
Javasolja, hogy első körben az önkormányzat vizsgálja meg a napközi konyha felújításának
lehetőségét. Amennyiben a konyha felújítás nem felel meg a pályázati kiírásnak, akkor célszerű a b)
pont szerinti utak, járdák felújítása alpontra pályázatot benyújtani. Javasolja, hogy a pályázat
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elkészítésére 100.000 Ft+ÁFA díj ellenében a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséget bízza
meg a képviselő-testület.
Javasolja, hogy a műszaki ellenőri feladatokkal és a tervezéssel a Bagoly Épülettervezési Bt.-t bízza
meg a képviselő-testület. A Bagoly Bt rendelkezik, ind a konyha felújítás, mind az utak, járdák
felújításához megfelelő tervezői és műszaki ellenőri gárdával.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, az elhangzottakkal az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az önjáró fűnyíró beszerzésével az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
41/2015. (V.21.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázatban való részvételről az alábbi határozatot hozta.
1)
Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Önkormányzat a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatban részt vesz.
2)
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy
vizsgálja meg Tarnaméra Községi Önkormányzat közigazgatási területén lévő 3284 Tarnaméra,
Árpád u. 17. szám alatti (186 hrsz.-ú) önkormányzati konyha felújításának pályázati kereteken
belüli lehetőségét. Amennyiben a konyha felújításra a pályázat nem nyújtható be, akkor a
képviselő-testület a belterületi utak, járdák felújítására kíván pályázatot benyújtani.
3)
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elkészítésével és
benyújtásával a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséget bízza meg. A megbízási díj összege
100.000 Ft + Áfa, mely összeg a tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.
4)
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műszaki ellenőri feladatokkal
és a tervezéssel a Bagoly Épülettervezési Bt-t bízza meg.
5)
A képviselő-testület felhatalmazza Tímár László polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szüksége előkészületek megtételére.
Felelős Tímár László polgármester
Határidő: azonnal
Timár László polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy a testületi ülés után közösen nézzék át a fűnyíró beszerzéséhez
beérkezett ajánlatokat.
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Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 12 óra 35 perckor bezárta.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Keresztesiné Ollári Anna
képviselő

Dobi Tamás
képviselő
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