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előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 

Határozat száma Tárgy 

31/2021. (XI.11.) Önkormányzati határozat VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi 

közutak fejlesztése című pályázat 

előkészítéséhez kapcsolódó műszaki 

tervezésre, és feltételesen a műszaki 

ellenőrzésre kiírt ajánlattételi felhívás 

elbírálása 

32/2021. (XI.11.) Önkormányzati határozat VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi 

közutak fejlesztése című pályázat 

előkészítéséhez kapcsolódó a 

megvalósíthatósági tanulmány, és a pályázat 

összeállítása mellett, de feltételesen, a 

támogatói döntés függvényében - a projekt 

menedzsment és nyilvánosság, valamint a 

közbeszerzési feladatok ellátására kiírt 

ajánlattételi felhívás elbírálása 

33/2021. (XI.11.) Önkormányzati határozat Tarnamérai Napsugár Óvoda átcsoportosítás 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2021. november 11. napján 16 órakor Tarnaméra 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Timár László    polgármester 

Dobi Tamás    képviselő 

Gyulavári Tamás   képviselő 

Poroszka Gergely   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta   jegyző 

Tóthpál-Sipos Renáta   jegyzőkönyvvezető 

 

Timár László polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes. Elmondja, hogy Szabó Edina képviselő és Bencze László István képviselő 

előzetesen jelezte távollétét. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Gyulavári Tamás 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 a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás - Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

ajánlattételi felhívások elbírálása 

2.) Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás - Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, ajánlattételi felhívások elbírálása 

 

Timár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a tervezésre és műszaki ellenőrzése beérkezett a három árajánlat. A legkedvezőbb 

ajánlatot Kormos Miklós egyéni vállalkozó adta. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az 

Kormos Miklós egyéni vállalkozó ajánlatát. 

 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

31/2021. (XI.11.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi 

közutak fejlesztése projekt előkészítéshez kapcsolódó műszaki tervezésre, és feltételesen a műszaki 
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ellenőrzésre kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok tárgyában az előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című 

pályázat előkészítéséhez kapcsolódó műszaki tervezésre, és feltételesen a műszaki ellenőrzésre kiírt 

– nem közbeszerzés köteles – ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat megismerte.  

Megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek. A pályázati eljárást érvényessé nyilvánítja. 

Az ajánlatot tevők közül az eljárás nyertesének a legalacsonyabb ajánlatot tevő Kormos Miklóst 

választja.  

 

2. A képviselő-testület Kormos Miklós egyéni vállalkozó által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat előkészítéséhez kapcsolódó műszaki 

tervezésre az árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 1 %-a ajánlatot elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület Kormos Miklós egyéni vállalkozó által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat műszaki ellenőrzésére – a pályázat 

nyertessége esetén - árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 1 %-a ajánlatot elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány, és a pályázat összeállítása mellett, de feltételesen, 

a támogatói döntés függvényében - a projekt menedzsment és nyilvánosság, valamint a 

közbeszerzési feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett a három árajánlat. A 

legkedvezőbb ajánlatot a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. adta. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az Pro Regio Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatát. 

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

32/2021. (XI.11.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi 

közutak fejlesztése projekt előkészítéshez kapcsolódó a megvalósíthatósági tanulmány, és a 

pályázat összeállítása mellett, de feltételesen, a támogatói döntés függvényében - a projekt 

menedzsment és nyilvánosság, valamint a közbeszerzési feladatok ellátására kiírt ajánlattételi 

beérkezett ajánlatok tárgyában az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című 

pályázat előkészítéséhez kapcsolódó a megvalósíthatósági tanulmány, és a pályázat összeállítása 

mellett, de feltételesen, a támogatói döntés függvényében - a projekt menedzsment és nyilvánosság, 

valamint a közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat megismerte. Megállapítja, hogy 

a beérkezett ajánlatok érvényesek. A pályázati eljárást érvényessé nyilvánítja. Az ajánlatot tevők 

közül az eljárás nyertesének a legalacsonyabb ajánlatot tevő Pro Regio Közép-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t  választja.  

 

2. A képviselő-testület a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-t által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 
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című pályázat előkészítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány összeállításával 

kapcsolatos feladatokra az árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 0,8 %-a ajánlatot elfogadja.  

 

3. A képviselő-testület a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-t által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázat pozitív támogatói döntés esetén kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához 

kapcsolódó feladatok ellátására az árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 0,2 %-a ajánlatot 

elfogadja.  

 

4. A képviselő-testület a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-t által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázat pozitív támogatói döntés esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az 

árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 1 %-a ajánlatot elfogadja.  

 

5. A képviselő-testület a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-t által benyújtott a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázat pozitív támogatói döntés esetén közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok ellátására az árajánlatban megjelölt az elnyert támogatás 0,5 %-a ajánlatot elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Timár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra került az óvoda átcsoportosítás kérelme. Jelentős 

bérmegtakarítás keletkezett az óvoda költségvetésében, illetve volt olyan fejlesztés betervezve, amit 

az idei évben mégsem végeztetnek el. Az csoportszobákba szeretnének új bútorokat venni.  

Az átcsoportosítási kérelmet elfogadásra javasolja.  

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

 

(szavazás) 

 

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

hozta: 

 

33/2021. (XI.11.) önkormányzati határozat 

 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda előirányzat 

átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméra Község Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésén belül a Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetésében az előirányzat 

átcsoportosításokat az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat 091110 COFOG-ról összesen 3.423.150.- Ft összegben az 

óvodai nevelés működtetési feladatai 091140 COFOG-ra: 

K1101 rovatról 2.098.008.- Ft a K62 rovatra 

K1101 rovatról 809.347.- Ft a K64 rovatra 

K1101 rovatról 515.795.- Ft a K67 rovatra. 
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2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gazdálkodási ügyintéző útján az előirányzat 

átcsoportosításokról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület a fogászati ellátáshoz tartozó bérleti és 

albérleti szerződést jóváhagyta. A bérbeadó azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 

szeretné egy-egy pontban áttárgyalni a szerződést, melynek az lett eredménye, hogy teljes szerződés 

áttárgyalást kérik. Így a bérleti és albérleti szerződés aláírására nem tudott sor kerülni. Kéri a 

képviselő-testület megértését. Az új szerződéstervezetet jóváhagyásra előterjesztésre fog kerülni.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Idén lesz lehetőség a lakosoknak karácsonyi ajándékot adni valamilyen formában? 

 

Timár László polgármester: 

 

Megnézik az anyagi lehetőségeket. A következő ülésen beszélnek róla.  

További kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület ülését 16 óra 10 perckor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Timár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Gyulavári Tamás Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


