
Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. március 3. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat Közétkeztetés beszerzése 

13/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 2016. évi térítési díjak megállapítása 

14/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat Új kormányzati funkció felvétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

1/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

2/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

számára biztosított juttatásokról és 

támogatásokról szóló 1/2013.(III.07.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 
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 2016. március 3. napján 18 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Tímár László    polgármester 

Dr. Bessenyei Ákos   képviselő 

Dobi Tamás    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  képviselő 

Molnár Andrásné   képviselő 

Somodi Mihály    képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Sipos Renáta    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 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. Közétkeztetés beszerzése  

2. A 2016. évi térítési díjak megállapítása 

3. Az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetésének II. fordulós megtárgyalása és  

a költségvetés jóváhagyása 

4. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról szóló helyi rendelet  

felülvizsgálata 

5. Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: Közétkeztetés beszerzése 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy lehetőség van a jelenlegi szolgáltatóval december 31. napjáig szerződést 

hosszabbítani. A médiában is elhangzott esetleges változások miatt javasolja ezt a megoldást.  

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az előterjesztési javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 
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12/2016.(III.03.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatásról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Juventus-Panoráma Kft (3300 Eger, 

Cifrakapu u. 102.) jelenlegi szolgáltatóval 2015. május 01. napjától 2016. április 30. napjáig kötött 

szerződést 2016. december 31. napjáig változatlan feltételekkel és tartalommal meghosszabbítja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. pont szerinti tartalommal a szerződés 

meghosszabbítására. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: A 2016. évi térítési díjak megállapítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Az előző napirendi pontban elfogadottaknak megfelelően a térítési díjak nem változnak. 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

13/2016.(III.03.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi térítési díjak megállapításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. május 1. napjától hatályos 

térítési díjakon nem változtat. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetésének II. fordulós 

megtárgyalása és a költségvetés jóváhagyása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Az előző testületi ülés tárgyaltaknak megfelelően történt a rendelet előkészítése. Felteszi 

kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 
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Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki 2016 évi költségvetésről szóló rendeletet elfogadja, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

4. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról szóló 

helyi rendelet felülvizsgálata 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az együttes ülés Boconád és Zaránk községek képviselő-testülete a rendelet 

módosítását elfogadta.  

 

Szavazásra teszi fel, aki a rendelet módosításával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete  

 

a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2013.(III.07.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Új kormányzati funkció felvétele 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat kötelező feladata a szorgalmi időszakon kívül is a rászoruló 

gyermekek étkeztetése. Ennek megfelelően szükséges ezen új kormányzati funkció felvétele.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze 
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(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

14/2016.(III.03.) önkormányzati határozat 

 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi kormányzati 

funkció változásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi kormányzati funkció 

változások alapján az SZMSZ függelékét képező kormányzati funkciókat az alábbiak szerint 

egészíti ki: 

 

korm. funkció   Megnevezés 

kiegészítés 104037   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a fentiek szerint módosított 

kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésétől gondoskodjék.  

 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 18 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna Dobi Tamás 

képviselő képviselő 

 


