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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. június 02. napján 13 órakor Tarnaméra 

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

testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dobi Tamás    képviselő 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Szabó Edina    képviselő 

 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

Elmondja, hogy Somodi Mihály képviselő igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Keresztesiné 

Ollári Anna 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. 

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  

 

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

 

 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat 

 

 

1. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BM pályázat 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző testületi ülésen felmerült a Kossuth utca pályázatba történő bevonása. A 

költségvetés elkészült. A tulajdoni lap lekérése során szembesült az önkormányzat azzal, hogy 

maga az út rész külterület és Natura 2000 terület. Tulajdonosa a Tarnamérai Agrárszövetkezet. 

A hivatal felvette a kapcsolatot a földhivatallal. Az átminősítés és tulajdonba kerülés hosszadalmas 

dolog, így az útfelújítás a pályázatba nem kerülhet bele.  

Javasolja, hogy az első verzió alapján, a Széchenyi és Hunyadi utcai járdák és a Rákóczi utca 

felújítása kerüljön bele a pályázatba.   

A teljes bekerülési költség 5.986.848 Ft. Az önkormányzat az adóerő képesség alapján 85 %-os 

támogatásra tud pályázni, így az önerő mértéke 898.027 Ft.  
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Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

A járdák állapota megkívánja a felújítást, bízik benne, hogy sikerül a pályázatot megnyerni. 

Sajnálja, hogy a Kossuth utca, ilyen okok miatt nem kerülhet bele.  

 

 

Tímár László polgármester: 

 

A pályázat beadási határideje június 9. Holnap elkészülnek a fotó dokumentációk. A pályázat 

beadásához minden egyéb dokumentum rendelkezésre áll.   

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a pályázat keretén belül a Széchenyi és Hunyadi utcai 

járdák, illetve a Rákóczi utca kerüljön felújításra, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

(szavazás) 

 

 

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

hozta: 

 

 

48/2015. (VI.02.) 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 pályázat b.) alpontjára 

pályázatot nyújt be. 

 

2) A pályázat keretén belül a Tarnaméra Községi Önkormányzat közigazgatási területén lévő 

Hunyadi János (795 hrsz.), és Széchenyi István utcák (833 hrsz.), járdáinak és a Rákóczi utca (169 

hrsz.), felújításra kerül sor.  

 

3) A projekt keretén belül a megvalósuló fejlesztés bruttó bekerülési költsége 5.986.848 Ft, 

melyből Tarnaméra Község Önkormányzatára eső 15 %-os önerő mértéke 898.027 Ft. Az 

önkormányzat az önerő mértékét a Tarnaméra Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletben „Közutak, üzemeltetése, fenntartása” 

kormányzati funkción betervezett eredeti előirányzat terhére biztosítja. 

 

4) A képviselő-testület felhatalmazza Tímár László polgármestert, hogy a pályázatok 

benyújtásához szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, továbbá, 

hogy a pályázattal és annak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő feladatokat ellássa és a 

pályázatot benyújtsa. 

 

Felelős Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 13 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 

 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna Dr. Bessenyei Ákos 

képviselő képviselő 

 


