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Rendelet száma Tárgy 

14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról és igénybe vételéről szóló  

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

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

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 

Határozat száma Tárgy 

80/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat 2018. évi költségvetést megalapozó 

adórendeletek felülvizsgálata 

81/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Rátkai Anita Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

82/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Katona Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

83/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Váradi Eszter Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

84/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Juhász Kata Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

85/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Kovács Helga Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

86/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Major Petra Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

87/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer 

keretében a támogatott pályázatok rangsora 

88/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Közétkeztetési feladatok ellátása 

89/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Strand és üdülő épületek hasznosítása 

90/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Előirányzat átcsoportosítás 

91/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Karácsonyi meleg ebéd biztosítása a 

rászorulók részére 

92/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Tarnaméra, Dobó I. u. 2. sz. előtti közkút 

megszüntetése 

93/2017.(XI.30.) Önkormányzati határozat Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti szolgálati 

lakás bérbe adása 



Oldal 2 / 16 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2017. október 30. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Dr. Besenyei Ákos   képviselő 

Dobi Tamás    képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna  alpolgármester, képviselő 

Molnár Andrásné    képviselő 

Somodi Mihály    képviselő 

Szabó Edina    képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Tóthpál-Sipos Renáta   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. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Andrásné 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.) 2017. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 

2.) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása  

3.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása  

4.) Közétkeztetési feladatok ellátása 

5.) Strand és üdülőépületek hasznosítása 

6.) Egyéb ügyek, indítványok 

- előirányzat átcsoportosítás  

- karácsonyi meleg étel biztosítása rászorulók részére 

- tájékoztató az adventi rendezvény előkészítéséről 

 

1. napirendi pont: 2017. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Az előterjesztésben átfogó képet kapott a testület. A lakosok nagy része tisztességes adófizető 

állampolgár. Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett.  
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Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy a hivatal és a maga részéről nem javasol adóemelést, adónem változást. Ne 

tegyenek plusz terheket a lakosokra.  

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 2018. évben a helyi adók mértéke ne változzon, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

80/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetést megalapozó 

helyi adórendeletek fülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeleteket felülvizsgálta, és 

akként határozott, hogy helyi adót nem emel. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy 2017 áprilisában az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft megfelelőségi 

véleményét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság visszavonta. A megfelelőségi vélemény visszavonását követően 

Tarnaméra Község Önkormányzata döntött az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő felbontásáról.   

Képviselő-testülete döntött arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére, módosítására vonatkozó feladat- és 

hatáskörét a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházta át.  

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. október 01. hatállyal 

közszolgáltatási szerződést kötött az NHSZ ÉSZAK-KOM Nonprofit Kft-vel a 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. 

Annak érdekében azonban, hogy a helyi rendeletünk is helyesen tartalmazza az új közszolgáltató 

megnevezését, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybe vételéről szóló 

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik. 

Személyes véleménye, hogy a kommunális és szelektív hulladékszállítás jól működik a településen.  

 

Szavazásra teszi fel, aki a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotásával 

egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

alkotta: 
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Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybe vételéről szóló  

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került. A testület a szeptemberi ülésén döntött 

arról, hogy ismételten csatlakozik a pályázathoz. A helyi rendeletben nyolc fő támogatására fan 

lehetőség. A pályázatot benyújtók közül mindenki megfelel a pályázati feltételeknek. Javasolja, 

hogy mind a hat pályázót támogassa a képviselő-testület.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Rátkai Anitát 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. 

 

81/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Rátkai Anita Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Rátkai Anitát 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 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Katona Viktóriát Bursa Hungarica ösztöndíj 

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

 

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

hozta. 

 

82/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Katona Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Katona Viktóriát 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 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Váradi Esztert 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. 

 

83/2017.(XI.30.) 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 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

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 



Oldal 6 / 16 

 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Juhász Katát 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. 

 

84/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Juhász Kata Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Juhász Katát 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 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Kovács Helgát 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. 

 

85/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Kovács Helga Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Kovács Helgát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az 

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

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Major Petrát 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. 

 

86/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület Major Petra Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Major Petra 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 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

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) 

 

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

hozta 

 

87/2017.(XI.30.) önkormányzati határozat  

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az alábbi pályázatokat és az alább 

felsorolt rangsorban javasolja támogatni: 

 

1. helyen:  Rátkai Anita  

2. helyen:  Katona Viktória 

2. helyen:  Váradi Eszter  

4. helyen:  Juhász Kata 

5. helyen:  Kovács Helga 

6. helyen:  Major Petra 

 

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 

 

4. napirendi pont: Közétkeztetési feladatok 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

A közétkeztetési feladatokat 2014 óta a Juventus Panoráma Kft. látja el. A feladatellátóval kötött 

szerződés 2017. december 31. napján lejár. Fontos eldönteni, hogy mennyi időre akar a testület 

szerződést kötni. A határozati javaslat egy évre történő pályázati kiírást tartalmaz. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Elmondja, hogy napi kapcsolatban vannak a jelenlegi szolgáltatóval. Nagyon rugalmasak.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Az iskola részéről is hasonló a vélemény. 

 

Molnár Andrásné képviselő: 

 

Nagy probléma, hogy a sütő nem megfelelő. Nem sütnek rakottas dolgokat. Javasolja, hogy a 

költségvetés tervezésénél gondoljon erre a testület.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Minden önkormányzati és intézményi rendezvény támogatnak.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Egy évre javasolja a pályázat kiírását.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a közétkeztetési feladatok ellátására 1 éves időtartamra 

meghívásos pályázat kerüljön kiírásra, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

hozta 

 

88/2017. (XI.30.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés beszerzésére vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetés ellátása 

Tarnamérán” tárgyában a konyha üzemeltetésére 1 évre 2017. január 01. napjától 2017. december 

31. napjáig pályázatot ír ki. Pályázni a szolgáltatás ellátása érdekében az Árpád u. 17. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú konyha üzemeltetésére lehet.  A pályázatok beadási határideje: 2017. 

december 08. (péntek) 10. óra. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki összességében a legkedvezőbb 

ajánlatot teszi. 

 

2. Figyelemmel arra, hogy egy évre kerül a pályázat kiírásra, annak beszerzési értéke nem éri el a 

közbeszerzési értékhatárt, így a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást 

közétkeztetésben referenciával rendelkező 3 ajánlattevő részére küldje meg. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Strand és üdülőépületek hasznosítása 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy a napirendre való tekintettel zárt ülést rendel el.  

 

(A képviselő-testület zárt ülésen elhangzottakról külön jegyzőkönyv készült.) 

 

A képviselő-testület nyílt ülése 17:40 perckor tovább folytatódik.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Öt perc szünetet rendel el. 

 

/Molnár Andrásné képviselő 17 óra 40 perckor távozik a testületi ülésről./ 

 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 Előirányzat átcsoportosítás 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Felkéri Vargáné Tóth Márta jegyzőt, 

hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakról.  
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az átcsoportosítási kérelem a Cifrakertre vonatkozik. Az internet szolgáltatás bevezetésre került a 

Cifrakert pihenőben, ennek nem volt eredeti előirányzata, ezért kérik a tartalékkeretből történő 

átcsoportosítást.  Két számla érinti még az idei évet.  

Az adventi rendezvény az idén a Cifrakertben kerül megrendezésre. A létesítmény este nagyon 

sötét, külső áramvételi lehetőség szűk. A közvilágítási résznél nincs áramvételi lehetőség, valamint 

a faházak teraszán sincs külső konnektor kialakítva. Az adventi rendezvény szükséges külső 

konnektorok kialakítására.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki az átcsoportosításokkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta 

 

90/2017. (XI.30.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

költségvetésében tartalék előirányzatból átcsoportosítási előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméra Község Önkormányzata 

eredeti költségvetésén belül a tartalék előirányzatból az átcsoportosításokat az alábbiak szerint 

engedélyezi: 

 

 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

1. 05711 ingatlanok felújítására 236.220 Ft-ot 

05741 felújítás általános forgalmi adóra 63.780 Ft-ot   

külső konnektor kialakítására a faházak teraszán 

 

2. 053221 egyéb kommunikációs szolgáltatásra 30.000 Ft-ot 

05351 általános forgalmi adó 8.100 Ft-ot 

internet szolgáltatásra 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az előirányzat 

átcsoportosításokról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Felteszi kérdésként, hogy van-e önkormányzati rendelet arról, hogy mennyiért bérelhető a 

Cifrakert? 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Nincs. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Mikor kerül megalkotásra ez a rendelet? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Amikor a képviselő-testület szeretné.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Javasolja, hogy a következő ülésre egy rendelettervezet kerüljön a képviselő-testület elé. 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Ez a testületen is múlik. Volt már szó arról, hogy jönnek a javaslatokkal.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ez teljesen jogos elvárás és igény. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hivatal a következő 

időszakban csak a kötelező feladatait fogja tudni ellátni részben a karácsonyi rendezvény miatt. 

Másrészt a hivatal január elsejével az ASP rendszerben minden szakrendszerrel indulni fog. Ez a 

hivatalra olyan többlet ró, hogy szeretné a testületet kérni, hogy a rendelet tervezet januárban 

kerüljön előterjesztésre 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Rendben. 

 

 Karácsonyi meleg étel biztosítása rászorulók részére 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a legrászorultabbak részére a karácsonyi ünnepre egy adag meleg 

ételt biztosításával szeretné az önkormányzat szebbé tenni az ünnepet. A szükséges forrás az éves 

költségvetésben biztosított.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az elképzelés az, hogy az étterem adagolja ki az ételeket. Jelenleg 75-80 fővel 

kalkuláltak, erre kértek árajánlatot. Ez bruttó 2.000Ft/adaggal számolva nagyjából 150.000 forint 

költséget jelent.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Melyik étterem fogja ezt biztosítani? 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Egy éttermet tudtak a környéken, aki ebben az időszakban vállal ilyet, ez a Kisvadász Vendéglő.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Mérai vállalkozók nem vállalják? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Nincs tudomásuk arról, hogy helyi vállalkozók ilyen szolgáltatást biztosítanának. Az elmúlt évben 

is volt ilyen ételosztás, akkor a Bott Hungária költségvetéséből biztosította. Tavalyi évben is a 

Kisvadász Vendéglő biztosította. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Tehát a mérai vállalkozókat nem keresték meg? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Nem pályáztatta meg. A tavalyi évben kiderült, hogy erre igény van. Polgármester úrnak az volt a 

kérése, hogy az idei évben keressék meg ennek a lehetőségét. A hivatal a Kisvadászt kereste meg.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Sajnálja, hogy a helyi vállalkozókat nem keresték meg.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az ő feladata az volt, hogy mérje fel, hogy hány rászoruló van és nézze meg, hogy mennyiért lehet 

ezt a Kisvadászban elkészíttetni. A hivatalnak teljesen mindegy ki készíti el az ételt.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Nem az ötlettel van a probléma. Keressék meg a helyi vállalkozókat, ha ők azt mondják, hogy ezt 

nem tudják biztosítani, akkor legyen a Kisvadász. 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a rászorulóknak karácsonyi meleg 

ebédet biztosítson 150.000 forint értékben, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

91/2017. (XI. 30.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a karácsonyi meleg ebéd biztosítása a 

településen élő legrászorultabbak részére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta:   
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1. Tarnaméra Község Önkormányzata a településen élő legrászorultabbak részére a közelgő 

karácsonyi ünnepre egy-egy adag meleg étel biztosításával teszi könnyebbé az ünnepet. 

 

2. A képviselő-testület a meleg ételt az önkormányzat éves költségvetésében biztosított szociális 

juttatások előirányzata terhére természetbeni ellátásként biztosítja összesen 150.000 forint értékben. 

 

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

a rászorultak részére történő átadásáról. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. december 22. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja, hogy keressék meg a helyi vállalkozókat. Két vállalkozásról van szó, mi történik, ha 

mindketten vállalják? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Legyenek megkérdezve a helyi vállalkozók. A legkedvezőbb árat ajánló kapja meg a lehetőséget.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A testület egyet értetett azzal, hogy legyen ételosztás, a támogatotti körrel is egyetértett, az összeget 

meghatározta. Kéri, hogy határozza meg a testület, hogy a vállalkozók megkeresése után milyen 

szempont alapján legyen a vállalkozó megbízva. Szeretné a képviselő-testület tagjai megkérni, hogy 

vegyenek részt az ételek kiszállításában.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Rendben. Felajánlja, hogy most felhívja az Arany Mókus Vendéglő és a Coronita Vendéglő Kft. 

vezetőjét. 

 

/Szabó Edina képviselő felhívja Kiss Jánosnét az Arany Mókus Vendéglő üzemeltetőjét és Várkonyi 

Kelemen Editet a Coronita Vendéglő Kft. vezetőjét./ 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy az Arany Mókus Vendéglő ekkora mennyiségben ez nem tudja vállalni. A Coronita 

Vendéglő Kft. 2000Ft/adag áron vállalja. 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy az ebéd elkészítésével a Coronita Kft-t bízza meg a testület. 

 

A testület tagjai egyet értenek a javaslattal. 
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 Tájékoztató az adventi rendezvény előkészítéséről 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a karácsonyi rendezvény december 16. napján a Cifrakert 

Pihenőben kerül megrendezésre. Előtte 14.-én kerül sor a disznóvágásra. Jövő héten kedden kerül 

sor egy megbeszélésre.  

A karácsonyi rendezvény az iskola műsorával kezdődik. Műsort ad az általános iskola két osztálya, 

illetve a nyugdíjasok műsorára is ott kerül sor. A műsor után a Cifrakertben várják a vendégeket 

disznótorossal, meleg teával, forralt borral, zsíros kenyérrel. 

Elmondja, hogy a műemlékvédelemnek kifejezett kérése volt, hogy a faházak kerüljenek a 

kastélyparkból elvitelre, így azokat a nagy rendezvénytéren helyezték el. A nagy rendezvénytér 

teljes kialakítása még nem történt meg.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Mindenkit szeretettel vár a disznóvágásra és a rendezvényre is. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A temetőben megtörtént a téliesítés. A kannákat nem lehet fedett helyre tenni, hogy ne a hóban, 

fagyban legyenek? A strand előtt a tölgyfának aminek letört az ága, nem lehet sebkezelést végezni 

rajta? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Úgy tudja, hogy az akkor meg is csinálták. Utána fog ennek járni. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A fa tövében a nagy rönkök még mindig ott vannak.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A közmunkások folyamatosan hordják. 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Létszám hiánnyal küszködnek, ezért nem értek még a végére.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a strand előtt van egy közkút. A közkút több mint harmincöt éves, nagyon rossz 

állapotban van. Az elmúlt időben volt csőtörés is ott. A közkutat egyáltalán nem használják, nem 

mintavételes közkút. A vízmű várja a testület álláspontját a tekintetben, hogy mi legyen a kút sorsa. 

Ha a testület a kutat fenn kívánja tartani, abban az esetben új kutat kell létesíteni. A jogszabály 

szerinti körzetben van másik közkút, így ez akár meg is szüntethető.  
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Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Ha a kutat nem használják és van a körzetben van másik, akkor a kút megszüntethető. Szavazásra 

teszi fel, aki egyetért a Dobó István utca 2. szám előtti kút megszüntetésével az kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

92/2017. (XI.30.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobó István utca 2. szám előtti közkút 

megszüntetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dobó István utca 2. szám 

előtti közkút megszüntetéséhez. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

A testületi ülés előtt kiosztásra került Kiss Dávid rendőrőrmester szolgálati lakás kérelme. 

Elmondja, hogy a szolgálati lakás jelenleg üres, az előző bérlő Tarnamérán vásárolt házat. 

Javasolja, hogy a testület Kiss Dávid részére 5.000Ft/hó díj ellenében a szolgálati lakást adja ki. 

Szavazásra teszi fel, aki a javaslattal egyet ért, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

 

93/2017. (XI.30.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kiss Dávid kérelme alapján a 

Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti Rendőrőrs épületében található szolgálati lakás bérletéről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnaméra, Árpád u. 4 sz. alatti 

Rendőrőrs épületében található 1 szobás szolgálati lakást Kiss Dávid rendőr őrmester részére 2018. 

január 01. napjától bérbe adja rendőrségi szolgálati lakás céljára. A képviselő-testület a szolgálati 

lakás bérleti díját 2018. évre 5.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester  

 

Határidő: értelem szerint 



Oldal 16 / 16 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Elmondja, hogy megkereste egy lakos, aki azt mondta, hogy a hivataltól olyan tájékoztatást kapott, 

hogy nem jogosult a karácsonyi utalványra. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy az utalvány osztásában részt vevők ilyet nem mondtak. Valóban volt olyan, aki 

nem volt fent a listán, ebben az esetben a munkatársak elkérték az érintett adatait és elérhetőségét. 

Volt olyan, aki adminisztrációs okok miatt maradt ki a listáról, ők utólag felvezetésre kerültek. 

Voltak olyanok is, akik esetében a hivatal nem tudta egyértelműen eldönteni, hogy fenn áll-e a 

jogosultsága, ezt a névsort behozta, kéri a testülettől, hogy az ülés után beszéljenek róla.  

 

Keresztesiné Ollári Anna alpolgármester: 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 18 óra 40 perckor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Tímár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Molnár Andrásné Dobi Tamás 

képviselő képviselő 

 


