Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. május 28. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről

Hozott döntések:
Határozat száma
42/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
43/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
44/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
45/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
46/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
47/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat

Rendelet száma
-

Tárgy
Falunap 2014
„Tarnaméráért” kitüntető díj
Tarnaméra Napsugár Óvoda csoportlétszám
megemelése
Gazdasági Program 2015-2020
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton
való részvételről
Heves
Megyei
Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodás elfogadása

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 28. napján 16 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott képviselő- testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Dobi Tamás
Dr. Bessenyei Ákos
Keresztesiné Ollári Anna
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Sipos Renáta

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.
Elmondja, hogy Szabó Edina képviselő igazoltan 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.
A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.
A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015. évi Falunap előkészítése
”Tarnaméráért” kitüntető díj adományozása
Tarnamérai Napsugár Óvodában csoportlétszám megemelése
Gazdasági program jóváhagyása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Egyéb ügyek, indítványok

1. napirendi pont: 2015. évi Falunap előkészítése
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a falunap programja előzetesen kiküldésre került. A programok teljes egészben
leegyeztetettek. A meghívók elkészültek.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a színpad készül, festési szakaszban van.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy minden korosztály számára van program.
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Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a volt katona üdülőbe is terveztek programokat. Vendéglátás a napközi konyhán
lesz, az ellátott vendégek száma 200 fő körül van.
Keresztesiné Ollári Anna képviselők:
Biztonsági őrök lesznek?
Tímár László polgármester:
Igen, ugyanaz a cég, mint tavaly. A hangosítást és a színpadfedést pedig a Radír Kft. végzi. Bízik
benne, hogy a jövő évi költségvetésbe beépíthető lesz egy saját színpadfedés beszerzése.
Szavazásra teszi fel, aki a falunap megrendezéséről szóló előterjesztést elfogadja, az
kézfelnyújtással jelezze:
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
42/2015. (V.28.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falunap megrendezéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. június 20-án szombaton
falunapot rendez. A falunap a strandon kerül megrendezésre.
2. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező falunapi forgatókönyvet jóváhagyja.
3. A képviselő-testület testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falunapi forgatókönyv alapján
a program megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: ”Tarnaméráért” kitüntető díj adományozása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy érkeztek javaslatok. Felkéri Keresztesiné Ollári Anna képviselőt mondja meg
javaslatait.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Egyik javaslata Dzvonár Sándor volt iskola igazgató. Évtizedeken keresztül dolgozott Tarnamérán.
Sokat tett a község fejlődéséért, lefektette könyvtár alapjait.
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Másik javaslata Heiling Tamás. Támogatja a sportegyesület minden korosztályát, az iskolát, a
falunapot.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előző üléseknek megfelelően a Tarnaméráért kitüntető díj alapjai fognak
megváltozni a következő évtől. A jelöltekkel maximálisan egyetért.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Elmondja, hogy Dzvonár Sándor jelölésével egyetért, Heiling Tamáséval már nem. Véleménye
szerint Tamás lehetne az a személy aki más dimenzióba emelhetné ezt az elismerést. Tamás az aki,
olyan szinten támogatja a községet ami nem mérhető össze. Nem szeretné megbántani az eddigi
kitüntetetteket, ők más módon tettek a közösségért.
Tímár László polgármester:
Érti a gondolatmenetet és el is tudja fogadni.
Somodi Mihály képviselő:
El tudja fogadni ezt a dolgot.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy Képes András megkapja az arany diplomát, mely már meg is érkezett a hivatalba.
Javasolja, hogy a falunapon ünnepélyes keretek között kerüljön átadásra.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a „Tarnaméráért” kitüntető díjat a Dzvonár Sándor
kapja, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
43/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 15/1995.(XI.14.) önkormányzati
rendeletében alapított „Tarnaméráért” kitüntető díjat 2015. évben az alábbiak szerint adományozza:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közösség érdekében, társadalmi
életében, közéletében, valamint a településen végzett kiemelkedő munkájáért, tevékenységéért,
támogatásáért Dzvonár Sándornak „Tarnaméráért” kitüntető díjat adományoz.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az emlékérem és oklevél elkészíttetésére.
3. A kitüntető díj átadására ünnepélyes keret között a Falunapon kerül sor.
Felelős: Polgármester
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Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvodában csoportlétszám megemelése
Tímár László polgármester:
Megkérdezi Molnár Andrásné intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítéssel élni a kiküldött
anyaghoz.
Molnár Andrásné:
Kiegészítéssel nem kíván élni.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
44/2015. (V.28.) Önkormányzati Határozat
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az Óvodai férőhelyekről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a 2015/2016-os nevelési évre az
előterjesztés alapján a Tarnamérai Napsugár Óvoda két csoportjában a maximális létszám 20 %-al
történő átlépését engedélyezi, és a Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményben az óvodai
férőhelyeket az alábbiak szerint határozza meg:
Pitypang csoport: 30 fő
Búzavirág csoport: 30 fő
Az óvodai engedélyezett férőhelyek száma 2015/2016-os nevelési évben: 60 fő.
2. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy ezen határozatban foglaltak szerint
gondoskodjék az óvodai csoportok szervezéséről.
Felelős: Molnár Andrásné intézményvezető
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Gazdasági program jóváhagyása
Tímár László polgármester:
Köszöni a képviselők javaslatait, elképzeléseit. Elmondja, hogy ez egy irányvonal, hogy milyen
elképzelései vannak a képviselő-testületnek a jövőben.
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Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Felteszi kérdésként, hogy ez mennyire köti a képviselő-testületet bármihez. Úgy érzi, hogy ez
viszonylag általános dolgokat tartalmazza, nincs súlyozva.
Tímár László polgármester:
Ez csak egy összegzés az elképzelésekről.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Úgy gondolja, hogy nem egyenlő súlyú néhány pont benne. Ki van hangsúlyozva az
idegenforgalom és mellette, ugyanúgy a helyi vállalkozások. Nagyságrendi különbség. Be kell látni,
hogy az idegenforgalom Tarnamérán nem a települést fellendítő tényező. Azt a kicsit próbálja a
település megtartani, de kitörési lehetőség nem lesz. A helyi vállalkozások fejlesztése, munkahelyek
teremtése viszont sokkal inkább meghatározó lehet.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a program nagy része külső tényezőktől függ. Nem kötött dolog, sok minden
megvalósítható ezen kívüli is és lesznek olyanok is, melyek nem tudnak megvalósulni.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy szándékosan nem kerültek az egyes pontok súlyozásra. A 2020-ig terjedő időszak
pályázati lehetőségeiről nincsenek információk. Vannak benne olyan programok, melyek nem pénz
kérdése és vannak benne olyan infrastrukturális fejlesztések melyeket meghatároznak az elérhető
pályázati források.
A vállalkozásfejlesztés alapvetően nem önkormányzati kérdés. Amit az önkormányzat hozzá tud
tenni, az más alprogramok megvalósítása, ilyen a rendezési terv felülvizsgálata és a csatornahálózat
kiépítése. Vállalkozásokat helyi adópolitikával lehet ösztönözni, de ez inkább aktuál gazdasági
kérdés.
Az idegenforgalom és a turizmus azért szerepel a programban, mert a strand a falu közepén
helyezkedik el. Ha az önkormányzat nem gondolkozik turizmusban, akkor a falu közepén elvész
egy hatalmas érték.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
Az idegenforgalom kapcsán az üzemeltető részéről nem látja a koncepciót, jövőképet. Egyetért
azzal, hogy ezt az értéket meg kell becsülni.
Somodi Mihály képviselő:
Úgy gondolja, hogy gazdasági programot rugalmasan kell kezelni. Javasolja, hogy a későbbiekben
beszéljenek a prioritásokról. Praktikusnak tartaná, ha a későbbiekben kisebb részekre, területekre
bontaná a testület a programot és cselekvési tervet készítene hozzá. A falunak a véleményét is meg
kell hallgatni.
Tímár László polgármester:
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Úgy gondolja, hogy a község lakosságának konkrét tervet kell megmutatni. Meghatározóak a külső
tényezők és pályázati források. Az önkormányzat költségvetéséből önerőre, vagy kis fejlesztésre
telik. Az előző ciklusban sok mindent nem sikerült megvalósítani, amit meg lehetett volna. Most
van meg annak a lehetősége, hogy sok dolog, ami a falu életét szebbé teszi, megvalósuljon.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
El tudja fogadni a gazdasági programot. Ha van egy gazdasági terv, annak eredményét jogosan
kérik számon. A képviselő-testület célja, hogy egy élhető Tarnamérát teremtsen. Az önkormányzat
közvetlen lehetőségei szűkek, az önkormányzatnak fel kell vállalnia egy közvetítő szerepet.
El kell gondolkozni, hogy hogyan érezheti magánénak a lakosság a községet és rendezvényeit.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat mondjuk egy vállalkozói klubbot hozzon létre. Az a
kérdés, hogy ehhez a feladathoz az önkormányzat rendelkezik-e megfelelő erőforrással.
Létre lehetne hozni egy civil házat, lehetne szervezni egy civil napot a honvéd üdülőben, ahol a
civilek elmondhatnák, hogy milyen terveik, ötleteik vannak. Ez nem pénz kérdése.
Meg kell teremteni annak módját, hogy olyan ideológiákat teremtsünk, amellyel Tarnaméra
egyedüli és vonzó lehet.
Ehhez önmagában a hivatali munka kevés, összefogás kell.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Örül, hogy a testületi tagok javaslatai is szerepelnek a programban. Fontos, hogy a pályázatokon
részt vegyen az önkormányzat.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015-2020 évekre szóló
gazdasági programját, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
45/2015. (V.28.) Önkormányzati Határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2020 évekre szóló gazdasági
programot megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1.
Tarnaméra
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tarnaméra
Község
Önkormányzatának 2015-2020 évekre szóló gazdasági programját a határozat mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
2. A gazdasági program végrehajtásának feltételeit az éves költségvetési rendeletekben kell
kialakítani, biztosítani.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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5. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat
Tímár László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napközi konyha felújítása a pályázat keretein belül nem
lehetséges. Javasolja, hogy a pályázatba a Hunyadi utca, Széchenyi utca járda szakaszai és a
Rákóczi utca járda és útburkolat felújítása kerüljön bele. A felújítás bekerülési költsége
hozzávetőleg 6,5 millió forint.
Dobi Tamás képviselő:
Javasolja, hogy a Kossuth utca felújítására is kérjen árajánlatot az önkormányzat, és amennyiben
lehetséges kerüljön bele a pályázatba. Az utat a mezőgazdasági gépek teljesen tönkre tették, az ott
lakók nehezen közlekednek rajta.
Somodi Mihály képviselő:
Egyetért a javaslattal.
Tímár László polgármester:
Az elhangzottak alapján bekéri az önkormányzat az árajánlatot.
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:
46/2015. (V.28) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy
vizsgálja meg Tarnaméra Községi Önkormányzat közigazgatási területén lévő Tarnaméra Kossuth
utca felújításának pályázati kereteken belüli lehetőségét.
Felelős Tímár László polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Tímár László polgármester:
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Kérdés, észrevétel nem érkezett.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási
Megállapodásának módosításával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Társulás

Társulási

(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
47/2015. (V.28) Önkormányzati Határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás)
tagönkormányzata, a Társulás a korábban hatályos társulási megállapodását az időközben
bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény), illetve egyes tagönkormányzatok indítványára
figyelemmel a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A képviselő testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat kivonatának megküldésével a
képviselő testület döntéséről értesítse a Társulási Tanács Elnökét.
Határidő: 2015. 05. 31.
Felelős: polgármester
7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Tímár László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a Strand per jelenlegi állásáról.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hamarosan indul az Aktív-1 Kft. kábeltelevíziós hálózat
kiépítése.
Tímár László polgármester:
Köszöni a részvételt mindenkinek aki részt vett a Kihívás Napja rendezvényen. Elmondja, hogy az
önkormányzat külön díjat nyert. Gratulál mindenkinek.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Kéri a doktor urat, hogy az új rendelési időről tájékoztassa majd a lakosságot.
Dr. Bessenyei Ákos képviselő:
A jövő héten áll helyre a rendelési idő. Több helyen meg fogja jelentetni.
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Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy a rendkívüli ülésre június 2. napján 13 órakor kerüljön sor.
Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 18 óra 05 perckor bezárta.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Andrásné
képviselő

Somodi Mihály
képviselő
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