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megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

74/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Várkonyi Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

75/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Tari József Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

76/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Tari Gábor Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

77/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Váradi Eszter Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

78/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Keresztesi Karina Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

79/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer 

keretében a támogatott pályázatok rangsora 

80/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Dél- Hevesi Kistérség Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 

81/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Dél- Hevesi Kistérség Társulás Alapító 

Okirat módosítása 

82/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Mikulás csomag 

83/2015.(XI.26.) Önkormányzati határozat Karácsonyi csomag 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

15/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról  

16/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról 

17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról  

 

 

 

 
Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag, 

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2015. november 26. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

 

 

 

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. 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Kéri a képviselő-testületet a napirendi ponk megtárgyalását.  

 

A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.  

 

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

 

1. 2016. évi költségvetést megalapozó adórendeletek  felülvizsgálata 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása  

3. Dél Hevesi Kistérségi Társulás -  Társulási Megállapodás módosítása, 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirat módosítása 

4. Egyéb ügyek, indítványok 
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1. napirendi pont: 2016. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja az előterjesztés és a rendelettervezetek előzetesen kiküldésre kerültek.  

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

A magánszemélyek kommunális adója rendelettervezetnél nem érti a 2§-t. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mentes a külterületi lakás, telek. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ebben sincs változás, mint ahogy a többi adónem esetében sem. Adóemelést nem javasolnak. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Külterületen van lakó ingatlan? 

 

Tímár László polgármester: 

 

Igen, Pusztafogacs. 

 

Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 

elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról  
 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadásával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Tímár László polgármester:  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadásával, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról  
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

2. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása 

 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. A pályázatot benyújtók közül 

mindenki megfelel a pályázati feltételeknek. Javasolja, hogy mind az öt pályázót támogassa a 

képviselő-testület.  

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Várkonyi Dóra a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 
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74/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Várkonyi Dóra, Tarnaméra, Petőfi Sándor utca 16/A. sz. alatti lakos Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 

érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Várkonyi Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az 

önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 

 

3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A 

képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi 

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.   

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Tari Józsefet a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

75/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Tari József, Tarnaméra, László u. 1. sz. alatti lakos Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek 

találta. 

 

2.  A képviselő-testület Tari Józsefet a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az 

önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 

 

3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A 

képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi 

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.   

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Tari Gábort a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 

rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

76/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Tari Gábor, Tarnaméra, László u. 1. sz. alatti lakos Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek 

találta. 

 

2.  A képviselő-testület Tari Gábort a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az 

önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 

 

3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A 

képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi 

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.   

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Váradi Esztert a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

77/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Váradi Eszter, Tarnaméra, Mátyás király u. 26. sz. alatti lakos Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt 

érvényesnek találta. 
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2.  A képviselő-testület Váradi Esztert a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az 

önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 

 

3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A 

képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi 

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.   

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Keresztesi Karina a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében, a képviselő-testület 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogassa. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

 

78/2014. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Keresztesi Karina, Tarnaméra, Béke u. 7. sz. alatti lakos Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázati rendszer keretében beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek 

találta. 

 

2.  A képviselő-testület Keresztesi Karinát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer 

keretében az önkormányzat részéről 5.000.- Ft/hó/fő összegben támogatja. 

 

3.  A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglaltak alapján kitöltésre, és az elektronikus rendszerben rögzítésre kerüljenek. A 

képviselő-testület felhívja továbbá a jegyző figyelmét, hogy a pályázat eredménye a községi 

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, és a pályázókat az eredményről írásban értesítse.   

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében a pályázatokat a felsorolt rangsorban támogassa, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

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

hozta. 

 

79/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerre beérkezett pályázatokat 

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az alábbi pályázatokat és az alább 

felsorolt rangsorban javasolja támogatni: 

 

1. helyen: Várkonyi Dóra  

2. helyen: Tari József 

3. helyen: Tari Gábor  

4. helyen: Váradi Eszter  

5. helyen: Keresztesi Karina 

 

2. A képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a bírálati lapok ezen 

határozatban foglalt rangsor alapján kerüljenek kitöltésre 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Dél Hevesi Kistérségi Társulás - Társulási Megállapodás módosítása, Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirat módosítása 

 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előző ülésen már tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az települések a 

szociális és gyermekjóléti feladatokat továbbra is társulási formában kívánják ellátni.  

Ehhez szükséges a társulási megállapodás és az alapító okirat módosítása.  

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulás Megállapodást, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

80/2015. (XI. 26.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél- Hevesi Kistérség Társulás Társulási 

Megállapodására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Dél- Hevesi Kistérség Társulás 

Társulási Megállapodás módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást függelékeivel és mellékletével együtt jóváhagyja. 
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2. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás Alapító Okirat módosítást és az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

81/2015. (XI. 26.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél- Hevesi Kistérség Társulás Alapító 

Okiratra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Dél- Hevesi Kistérség Társulás 

Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot függelékeivel 

és mellékletével együtt jóváhagyja. 

 

2. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az 

Alapító Okirat módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Mikulás csomag 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az elmúlt években az önkormányzat mikuláscsomaggal ajándékozta meg az óvodás 

és iskolás gyermekeket. Javasolja, hogy az idei évben ajándékozza meg a gyermekeket az 

önkormányzat. Ez hozzávetőleg 200.000 Ft költséget jelent.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Elmondja, hogy a tavalyi évben is nagyon örültek a csomagnak a gyerekek. 
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Szabó Edina képviselő: 

 

Javasolja, hogy helyi vállalkozóktól is kérjen az önkormányzat ajánlatot. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ennek nincs akadálya. A hivatal válassza ki a vállalkozót, vagy a képviselő-testület szeretné? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Örül a javaslatnak. Az elmúlt években a hivatal dolgozóinak sok energiájába és idejébe került a 

csomagok összeállítása. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A holnapi nap folyamán megkeresi a helyi vállalkozókat, hogy adjanak ajánlatot. A lehetőséget 

adjuk meg a helyi vállalkozóknak.  

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Tavaly nagyon tartalmas volt a csomag, kéri, hogy az idén is hasonló legyen. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Lehet ugyanolyan tartalommal kérni az ajánlatot.  

 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A csomagoknak szerdára kész kell lenniük. 

 

Tímár László polgármester: 

 

A hivatal holnap délelőtt elkészíti az ajánlatkérő leveleket. Kéri Szabó Edina képviselőt, hogy a 

délelőtt folyamán keresse fel a helyi vállalkozókat és kérjen tőlük ajánlatot.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Megkeresi a vállalkozókat és kéri őket, hogy szombatig adjanak ajánlatot. Egy lehetőséget megér. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni az ajánlatot. 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi azt, hogy 

Tarnaméra minden háztartásába karácsonyi csomagot ajándékozzon. 600-650 csomagról van szó, 

csomagonként 1000 Ft értékben. A csomagokban egy csomag szaloncukor és egy tea kerülne. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Erről is meg lehet kérdezni a vállalkozókat.  
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Tímár László polgármester: 

 

Javasolja, hogy a jövő héten kérdezzék meg a vállalkozókat. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a csomagokat lakott épületenként kell érteni. Ahol a nagyszülők együtt élnek a 

gyerekekkel az nem két csomag. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Igen. Házszámonként egy csomag. 

 

Tímár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület minden óvodás és iskolás számára 

1.000 Ft értékben mikuláscsomagot biztosítson az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta. 

 

82/2015. (XI. 26.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mikulás csomag ajándékozására 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzata a Tarnamérai Napsugár Óvoda intézménybe járó óvodás 

gyermekek, valamint a Tarnamérai Általános Iskola tanulói részére Mikulás csomagot ajándékoz.  

 

2. A képviselő-testület a Mikulás csomagra összesen 220.000.- Ft, azaz kettőszáz forint összeget 

biztosít. 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csomagok beszerzéséről, és az 

intézmények részére történő átadásáról. 

 

4. A képviselő-testület a Mikulás csomagra fordítandó összeg fedezetét saját költségvetésében 

eredeti előirányzatként tervezett szociális támogatások előirányzat terhére biztosítja.  

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: 2015. december 04. 

 

 

Tímár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület minden háztartásnak 1.500 Ft 

értékben karácsonyi csomagot biztosítson az kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

hozta. 

 

83/2015. (XI. 26.) Önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a karácsonyi csomag ajándékozására 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzata minden tarnamérai háztartás részére (körülbelül 650 db) 

Karácsonyi élelmiszer csomagot ajándékoz, darabonként bruttó 1.500 Ft értékben.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a csomagok beszerzéséről, és az 

intézmények részére történő átadásáról. 

 

3. A képviselő-testület a karácsonyi élelmiszer csomagra fordítandó összeg fedezetét saját 

költségvetésében eredeti előirányzatként tervezett szociális támogatások előirányzat terhére 

biztosítja.  

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: 2015. december 18. 

 

 

 Tájékoztatások 

 

 

Tímár László polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat nyert a szociális tűzifa pályázaton. Kéri a 

képviselőket, hogy a lakosságot tájékoztassák a lehetőségről.  

Tájékoztatja a képviselőket az adventi ünnepség szervezésének jelenlegi állásáról. Elmondja, hogy 

az ünnepségen hurkát, kolbászt, tepertőt, zsíros kenyeret, sütőtököt, teát és forralt bor fognak 

kínálni a résztvevőknek. Szeretettel várja a képviselőket a rendezvényen.  

Elmondja, hogy a falubusz támogatást az önkormányzat részére utalásra került.  

 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy milyen stádiumban van a strandper? 

 

Tímár László polgármester 

 

Elmondja, hogy az elsőfokú ítélet megszületett, az önkormányzat számára pozitív döntés született. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás az év végére kiegyenlíti 

tartozását.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Ha áramkimaradás van az intézmények fűtése, működése lehetetlenné válik. Van lehetőség 

aggregátor beszerzésére. 



Oldal 13 / 13 

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Azt kell végiggondolni, hogy az önkormányzatnak valóban szüksége van-e erre? Egy aggregátor a 

hivatalt, vagy az iskolát nem biztos, hogy el tudja látni.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Egy esetleges áramszünet esetén nagy teljesítményű aggregátorra lenne szükség. Szünetmentessel 

lehetne biztosítani a fűtési rendszert. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja a lehetőségek megvizsgálását. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Egyetért a javaslattal. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16 óra 

55 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Dobi Tamás  Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


