Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. december 20. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről
Hozott döntések:
Határozat száma
94/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
95/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
96/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
97/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat

Rendelet száma
15/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Tárgy
Település Arculati Kézikönyv elfogadása
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2018. évi munkaterv elfogadása
Közétkeztetés beszerzése

Tárgy
Tarnaméra
védelméről

Község

településképének

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.

Jegyzőkönyv
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2017. december 20. napján 16 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott képviselő-testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Besenyei Ákos
Keresztesiné Ollári Anna
Molnár Andrásné
Somodi Mihály

képviselő
alpolgármester, képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Tóthpál-Sipos Renáta

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Timár László polgármester úr betegsége miatt nem tud részt
venni a testületi ülésen. A testületi ülést, mint alpolgármester fogja levezetni.
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes. Elmondja, hogy Dobi Tamás képviselő igazoltan marad távol a testületi ülésről,
tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy Szabó Edina nem jelezte távolmaradását.
A jegyzőkönyv hitelesítésére 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.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Települési arculati kézikönyv és településkép védelméről szóló helyi rendelet elfogadása
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2018. évi munkaterv elfogadása
Közétkeztetési feladatok ellátása
Egyéb ügyek, indítványok

1. napirendi pont: Települési arculati kézikönyv és településkép védelméről szóló helyi rendelet
elfogadása
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Véleménye szerint alapos munkáról van szó. Az arculati kézikönyv és településképi rendelet
későbbiekben módosítható.
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnaméra Községről készült Települ Arculati Kézikönyvet az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
94/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési arculati kézikönyv
elkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Település Arculati Kézikönyvét
megtárgyalta és a határozata melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester
Szavazásra teszi fel, aki a Tarnaméra Község településképének védelméről szóló rendelet
elfogadásával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (XII.20.) Önkormányzati rendelete
Tarnaméra Község településképének védelméről
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléletét képezi./
2. napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Két témakörben javasolnak a jövő évre belső ellenőrzést. Az egyik az áfa, a másik a helyi adó
feldolgozása. Célszerűnek tartja az adó ellenőrzését az ASP bevezetése miatt.
Szavazásra teszi fel, aki a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával egyetért, az
kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot
95/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi Belső ellenőrzési
tervre vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képző 2018. évi
belső ellenőrzési tervet véleményezte, és azt jóváhagyja.
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján
gondoskodjék a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: 2018. évi munkaterv elfogadása
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a leírtakkal kapcsolatban.
Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Szavazásra teszi fel, aki a képviselő-testület 2018. évi munkatervét elfogadja, az kézfelnyújtással
jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
96/2017. (XII.20.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező - a 2018. évi
munkatervet elfogadja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Közétkeztetési feladatok ellátása
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen hozott határozat érelmében bekérésre került három
árajánlat. Az árajánlatok határidőben kerültek benyújtásra. Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőt,
hogy bontsa fel az ajánlatokat.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
A képviselő-testületi határozat értelmében a közétkeztetési feladatellátást egy évre meghirdették, a
pályázatok beadási határideje december 8. napja volt. Mindhárom megkeresett gazdasági társaság
adott árajánlatot.
A Tibrik Consulting Kft.. (Eger, Tibrik dűlű u. 1.) az alábbi ajánlatot adta:
óvoda 3X étkezés
390,- Ft + Áfa
bruttó 495,- Ft
általános iskola 3X étkezés
435,- Ft + Áfa
bruttó 553,- Ft
általános iskola menza
315,- Ft + Áfa
bruttó 400,- Ft
szociális étkezés
465,- Ft + Áfa
bruttó 641,- Ft
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vendég ebéd
bérlet

510,- F t+ Áfa

bruttó 591,- Ft
40.000 ,- Ft/hó

A Tarna-mente-Tisza-tó Öko 2000 Alapítvány (Kömlő, Zrínyi u. 6.) az alábbi ajánlatot adta:
óvoda 3X étkezés
366,- Ft + Áfa
bruttó 465,- Ft
általános iskola 3X étkezés
426,- Ft + Áfa
bruttó 541,- Ft
általános iskola menza
305,- Ft + Áfa
bruttó 387,- Ft
szociális étkezés
458,- Ft + Áfa
bruttó 582,- Ft
vendég ebéd
500,- F t+ Áfa
bruttó 635,- Ft
bérlet
45.000 ,- Ft/hó
A Juventus-Panoráma Kft. (Eger, Cifrakapu u. 102.) az alábbi ajánlatot adta:
óvoda 3X étkezés
359- Ft + Áfa
bruttó 456,- Ft
általános iskola 3X étkezés
418,- Ft + Áfa
bruttó 531,- Ft
általános iskola menza
292,- Ft + Áfa
bruttó 371,- Ft
szociális étkezés
449,- Ft + Áfa
bruttó 571,- Ft
vendég ebéd
571,- F t+ Áfa
bruttó 725,- Ft
bérlet
50.000 ,- Ft/hó
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
A képviselő-testület az előző ülésen úgy döntött, hogy az összességében legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Juventus-Panoráma Kft.
adta.
A benyújtott ajánlatok alapján javasolja, hogy 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
1 évre a Juventus-Panoráma Kft.-vel kössön szerződést az önkormányzat.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
97/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési feladat ellátására és a
konyha üzemeltetésére kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi határozatot hozta:
1.Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési feladat ellátására és a
konyha üzemeltetésére kiírt pályázatot érvényesnek találta.
2. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, az
összességében legalacsonyabb ajánlatot tevő Juventus-Panoráma Kft. (Eger, Cifrakapu u. 102.)
ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület a Juventus-Panoráma Kft. (Eger, Cifrakapu u. 102.)
szolgáltatót bízza meg 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a közétkeztetési
szolgáltatás biztosításával, a konyha üzemeltetésével.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közétkeztetési feladat ellátására és a konyha
üzemeltetésére kiírt pályázat érvényes, és eredményes volt.
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4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Juventus-Panoráma Kft.-vel (Eger, Cifrakapu
u. 102.) a konyha üzemeltetésére és bérletére kötendő szerződés előkészítéséről a Dr. Csintalan
Csaba ügyvéd úr közreműködésével gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Köszöni a falu karácsonya rendezvényen részt vevők segítségét. Az időjárás ellenére nagyon jól
sikerült a rendezvény. Kéri, hogy a testületi ülés után a rászorulók meleg ebédjének eljuttatásáról
beszéljenek.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a névsor a hivatalban rendelkezésre áll.
Tájékoztatja a testületet, hogy az ASP rendszer december 21. napjától nem működik, ez vonatkozik
az iktató rendszerre is. Az átmeneti időszakban manuálisan dolgoznak az ügyintézők. Január
másodikán élesben indulnak a teljes ASP-vel, elképzelhető, hogy az első napokban ez fennakadást
jelent az ügyintézésben. Próbálják ezt az átmeneti időszakot úgy áthidalni, hogy ebből a lakosság
semmit ne érezzen meg.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy számos jogszabály megváltozik január elsejével. Hatályon
kívül helyezésre kerül a közigazgatási eljárási törvény, új közigazgatási rendtartási törvény, az ÁKR
lép hatályba.
A jövő év egyik kihívása a választás lesz. A választási iroda megkezdte a működését.
Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester:
Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16 óra 35 perckor bezárta.

Kmf.

Keresztesiné Ollári Anna
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Andrásné
képviselő

Somodi Mihály
képviselő
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