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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2016. május 18. napján 16 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 

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 Keresztesiné Ollári Anna és Szabó Edina képviselők igazoltan maradnak távol a 

képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv 

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. Tarnaméra, Boconád községek szennyvízelvezetés és tisztításának közös agglomerációba 

sorolása 

 

1. napirendi pont: Tarnaméra, Boconád községek szennyvízelvezetés és tisztításának közös 

agglomerációba sorolása 

 

Tímár László polgármester: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e kérdés, észrevétel a kiküldött előterjesztéssel és határozati 

javaslattal kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.  

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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21/2016. (V.18.) Önkormányzati határozat 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés és tisztítás 

biztonságos megvalósítása érdekében Boconád községgel közösen – Tarnaméra község 

agglomerációs központtal - új szennyvízelvezetési agglomerációt kíván létrehozni.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tímár László polgármestert a szándéknyilatkozat 

kiadására. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy bár egyéb napirendi pontként nem került megjelölésre, de a képviselő-testület a 

költségvetés elfogadása során döntött a garázs tető és homlokzat felújításáról. Tóth István műszaki 

ellenőrrel történt egyeztetés után bekérésre kerültek az árajánlatok.  

Ismerteti a beérkezett árajánlatokat: 

 

Nagy Sándor egyéni vállalkozó    bruttó 2.145.534,- Ft 

ZSAKI-BAU 2003 Bt.      2.230.007,- Ft  

Hadi Csaba egyéni vállalkozó    bruttó 2.295.726,- Ft 

Turányi Tamás egyéni vállalkozó    bruttó 2.409.608,- Ft 

 

Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Nagy Sándor egyéni vállaklozót bízza meg a 

képviselő-testület a felújítási munkákkal. 

 

Tímár László polgármester: 

 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

22/2016. (V.18.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a garázs tetőszerkezet és homlokzat 

felújításról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a garázs tetőszerkezet és a homlokzat 

felújításával Nagy Sándor egyéni vállalkozót bízza meg.  

 

2. A képviselő-testület Nagy Sándor egyéni vállalkozó által benyújtott felújítási munkára megjelölt 

bruttó 2.145.534,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-száznegyvenötezer-ötszázharmincnégy forint 

ajánlatot elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület a felújítási munkák költségét a költségvetési rendeletben eredeti 

előirányzatként betervezett összegből biztosítja. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel ezen határozatban 

foglaltak szerint a szerződést megkösse.  

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a napokban folyik a színpad fedés készítése, a ponyva elkészítése folyamatban van. 

A katona üdülőben lévő konyha felújítása folyamatban van. 

Augusztus 6. napján a településen kerül megrendezésre a megyei polgárőrnap. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázatok előkészületei miatt a következő időszakban 

rendkívüli testületi ülésre kerülhet sor. Kéri a képviselőket, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek 

részt a testületi üléseken. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy a testvértelepülést meghívták-e a falunapi rendezvényre. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy nem vette fel a kapcsolatot a méraiakkal, úgy érzi, hogy ők következnek a 

meghívásban. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a következő testületi ülésen dönteni kell a kitüntető díjjak adományozásáról. Kéri a 

képviselő-testület tagjait gondolják át, hogyan kívánják elnevezni a volt katona üdülő területét.  

 

Tímár László polgármester: 

 

A névadást ki lehetne szélesíteni a település lakosai felé. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

A kitüntető díjhoz javasolja Heiling Tamást.  

 

dr. Bessenyei Ákos képviselő: 

 

Az előző évben is szó volt a kitüntető díj átalakításáról. Heiling Tamás személyével egyetért, de őt 

talán már egy más rendszerben lehetne díjazni. 

 

Tímár László polgármester: 

 

Egyetért a képviselő társával.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a kitüntető díjak elnevezése, az adományozás módja, rendszeressége mind a 

képviselő-testület kompetenciája. Az elmúlt időszakban többször jelezte a testületi üléseken, hogy 

várja e tárgyban a képviselők ötleteit, véleményét.  
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Tímár László polgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16 óra 45 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Molnár Andrásné Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


