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Képviselő-testületének 

2016. április 28. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

20/2016.(IV.28.) önkormányzati határozat 2015. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról 

szóló beszámoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

3/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelet  az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

 

 

 

 

 

 
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. április 28. 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 

Somodi Mihály    képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 

Sipos Renáta    jegyzőkönyvvezető 

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat.  

Elmondja, hogy Dr. Bessenyei Ákos, Molnár Andrásné és Szabó Edina képviselők igazoltan 

maradnak távol a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. 

A jegyzőkönyv Keresztesiné Ollári Anna 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. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló – zárszámadás, és a 2015. évi költségvetés módosítása 

2. A 2015. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámoló 

3. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámoló – zárszámadás, és a 2015. évi költségvetés módosítása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e kérdés, észrevétel a rendelettervezetekkel kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének 

módosításával, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016(IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért az önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóval, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016(IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirendi pont: A 2015. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 

 

Észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést jóváhagyja, az kézfelnyújtással 

jelezze:  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

20/2015. (IV.28.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi belső ellenőrzési 

jelentésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző 2015. évi belső 

ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 
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Felelős: jegyző 

 

Határidő: értelem szerint  

 

3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy ezen a héten szombaton majálisi rendezvényt szervez a Zaránki Önkormányzat, 

melyre minden képviselőt szeretettel várnak.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a katona üdülőben a konyha felújítása folyamatban van.  

 

/Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő 16 óra 15 perckor érkezik a testületi ülésre/ 

 

Tímár László polgármester: 

 

Tisztelettel és szeretettel köszönti Szabó Zsolt államtitkár urat, a térség országgyűlési képviselőjét.  

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Köszöni, hogy itt lehet. Elmondja, hogy az idén több projekt is elindul. Elmondja, hogy a Kormány 

elfogadott egy útfelújítási programot, cél az, hogy ebbe belekerüljön a Ludast Kiskörével összekötő 

út.  

A csatornázás kapcsán elmondja, hogy Tarnamérának két lehetősége van, vagy a hevesi 

szennyvíztisztító berendezéshez csatlakozik, vagy önálló szennyvíztisztító telep megépítése 

Boconád és Nagyfüged településekkel.  

Tervben van egy Tarnaméra, Boconád, Heves, Kisköre kerékpárút megépítése.  

Elmondja, hogy konszolidálni kell a kapcsolatokat. Bármit gondol a falu, az országgyűlési 

képviselők közül ő tud pénzt hozni a településnek.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Köszöni az eddigi segítséget. A képviselőkkel együttesen azon vannak, hogy ez a kapcsolat 

megfelelő legyen. Tarnaméra egy tisztességes település, ennek szellemében kíván a testület 

dolgozni a továbbiakban is.  

A kerékpárút fontos dolog lenne. A településen élők minden napját jobbá és biztonságosabbá tenné.  

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Felhívja a figyelmet, hogy ezek csak tervek. Harcolni kell érte. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Már az is nagy dolog, hogy beszélhetünk róla. Hosszú évek óta van szó a szennyvízről is.  
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Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Minden pályázat esetében van önrész. A templom a Vidékfejlesztési Program keretén belül újulhat 

meg. A választókerületben összefogják ezeket a pályázatokat és 5-6 templom kerülhet felújításra. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Mikorra várhatóak ezek a pályázatok? 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

A TOP két ütemben kerül kiírásra. Elvileg mindkét ütemben lehet a településen fejlesztés. Több 

lehetőség, több forma van. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Ezeket a pályázatokat a nonprofit kft. fogja majd össze? 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

A csatornázás a Nemzeti Fejlesztési Programirodához tartozik. A többi pályázatot a nonprofit kft. 

fogja csinálni. A kerékpárút pályázat már benyújtásra is került. A KLIK keretein belül is elindulnak 

iskola felújítása pályázatok.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Örül, hogy Hevesen is elindult egy olyan folyamat, ami a környező településekre is kihatással lehet.  

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Hevesen hamarosan megépül a börtön. Oda is kellenek majd emberek, beszállítók. Attól tart, hogy a 

környéken nem lesz elég dolgozni akaró ember. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Sajnos a kisebbség nagy rész nem akar dolgozni. 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Rájuk nem lehet számítani. A legjobb amit lehet tenni, hogy a többi települést erősíteni kell, hogy 

az ingatlanoknak jó ára legyen és a fiatalok akarjanak ott élni.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

A Otthon Melege Program kapcsán úgy érzi, hogy túlságosan le van szabályozva, hogy milyen 

típusú házak esetén kaphatnak támogatást.  

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Annyi összeg sajnos nincs, hogy mindenki kaphasson. Úgy számolták, hogy a négy elem kb. 6,5  

millióba kerülhet, ehhez az a kormány 2,5 millió forintot.  
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Tímár László polgármester: 

 

Az útfelújítás mikorra várható? 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Minden esély megvan rá, hogy ősszel, jövő tavasszal.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Hevesen teljesen megújul a szennyvíztisztító? 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Igen, a kapacitása végén van és elavult a technológia. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Mit jelent az iskola felújítás pályázat? 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Két pályázat indul. Az egyik komplex felújítás, a másik nyílászáró csere, szigetelés. 

Választókerületenként két-három épület újulhat meg. 

Elmondja, hogy Heves városa szeretne a járó beteg ellátással átkerülni Hatvanhoz. Eger több orvosi 

ellátási területet megszüntetet. Hamarosan új egészségügyi centrumok jönnek létre.  

Az orvosi ügyeletnél is az a cél, hogy a normál finanszírozás keretein belül, többlet finanszírozási 

igény nélkül lehessen megoldani.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Elmondja, hogy bár az iskola üzemeltetési feladatait a KLIK végzi, a képviselő-testület tagjai mégis 

magukénak érzik az iskolát és kiemelten kezelik. 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Véleménye szerint ez a helyes hozzáállás. A tarnamérai gyerekek mindig jól szerepelnek a 

versenyeken.  

 

Tímár László polgármester: 

 

Fontos a jó tanári gárda. 

 

Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 

 

Számtalan versenyen részt vesznek, próbálják minél jobban mozgatni a gyerekeket. Nagyon fontos 

bázis az iskola a falu életében. Szeptemberben 30 éves lesz az iskola.  
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Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Hisz abban, hogy ha béke, nyugalom van, akkor lehet alkotni. Rendbe kell tenni a kapcsolatokat a 

képviselő-testületen belül. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Többször próbálták ezt a kapcsolatot helyre hozni, de eddig nem sikerült. A képviselő-testület tenni 

akar a településért, ehhez kérik a segítséget. 

 

Szabó Zsolt államtitkár: 

 

Ha a képviselő-testület ötleteket hoz, abban tud segíteni, hogy a megmondja, mely pályázatból 

lehetséges.  

 

 

Tímár László polgármester: 

 

Megköszöni államtitkár úrnak az ülésen való részvételt. Elmondja, hogy a képviselő-testület azon 

van, hogy segítse munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 

17 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


