
Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2021. november 30. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 
 

 

Hozott döntések: 

 

Határozat száma Tárgy 

34/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Mikulás csomag 

35/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Karácsonyi támogatás 

36/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Helyi adórendeletekről szóló tájékoztatás 

37/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Simon Richárd Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

38/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Vereb Balázs Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

39/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Pintér Lili Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

40/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Feke Dominika Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

41/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Juhász Kata Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

42/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Farkas Fanni Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázati rendszer keretében történő 

támogatása 

43/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer 

keretében a támogatott pályázatok rangsora 

44/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Köztisztviselők év végi juttatása 

45/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Polgármester év végi juttatása 

46/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Hevesi Mentőállomás kérelme 

47/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat Falukarácsony rendezvény 

48/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat „TOP_PLUSZ-1.2.1-21” kódszámú Élhető 

települések című pályázati felhívás keretében 

az önkormányzati konyha tetőszerkezetének 

felújítására pályázat benyújtása 

49/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú 

Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése című pályázati 

felhívás keretében a Tarnamérai Általános 

Iskola bővítésére pályázat benyújtása 

50/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú 

Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése című pályázati 

felhívás keretében a minibölcsőde építésre 

pályázat benyújtása 

51/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat „TOP_PLUSZ-1.2.1-21” kódszámú Élhető 

települések című pályázati felhívás keretében 

kerékpárút építésére pályázat benyújtása 

52/2021. (XI.30.) Önkormányzati határozat „TOP_PLUSZ-2.1.1-21” kódszámú 

Önkormányzati épületek energetikai 



Oldal 2 / 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgy 

- - 

 

 

 

. 

 

 

 

 

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

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 

fejlesztése című pályázati felhívás keretében 

a Könyvtár épület energetikai 

korszerűsítésére pályázat benyújtása 



Oldal 3 / 27 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2021. november 30. napján 18 órakor Tarnaméra 

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

testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:     

Timár László    polgármester 

Bencze László István   képviselő 

Dobi Tamás    képviselő 

Gyulavári Tamás   képviselő 

Poroszka Gergely   képviselő 

Somodi Mihály   képviselő 

Szabó Edina    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. A jegyzőkönyv hitelesítésére Poroszka Gergely 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.) Mikulás csomag és Karácsonyi támogatás 

2.) 2022. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 

3.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása  

4.) Egyéb ügyek, indítványok 

- köztisztviselők év végi juttatása 

- Hevesi Mentőállomás kérelme 

 

1. napirendi pont: Mikulás csomag és Karácsonyi támogatás 

 

Timár László polgármester: 

 

Minden évben hagyomány, hogy a képviselő-testület az óvodások és általános iskolások részére 

Mikulás csomagot ajándékoz. Az idei évben 1.500 Ft értékű csomag ajándékozására van lehetőség.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Hosszú ideje hagyomány, hogy a képviselő-testület mikuláscsomagot ajándékoz a tarnamérai 

iskolába járó gyerekeknek és óvodásoknak. Az óvodában jó részt tarnamérai gyerekek járnak, az 

iskolába nagyjából 80 gyermek a tarnamérai. Kérdése, hogy a többi, más településről járó diák 

támogatása is az önkormányzat pénzéből történik? Sokszor százezer forint előteremtése is 

problémát jelent. Nem az önkormányzat az iskola fenntartója.  

Polgármester úr rendezi a bejáró gyermekek település vezetőivel ezt a különbözetet? 

Változik az életmód, főleg a fiataloknál lehet tapasztalni, hogy áttérnek más étkezési szokásokra. 

Ezért az 1.500 Ft-ért nem sok mindent lehet venni, nem tudja, hogy mi a Mikulás csomag tartalma. 
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Ünnepek táján a gyerekek általában édességet kapnak. Jó lenne, ha nem a megszokott nagy 

cukortartalmú édességek lennének a csomagban, hanem gyümölcs, vagy valami egészségesebb 

dolog. Ha még van rá mód, akkor javasolja, hogy a csomagba kevesebb cukortartalmú dolog 

legyen.  

 

Timár László polgármester: 

 

Eddig sem vette fel a kapcsolatot a környező településekkel a Mikulás csomagok miatt, ezután sem 

teszi. Nem gondolkozott ilyenbe sosem. Ezek a gyerekek ide járnak, a tarnamérai iskola hírnevét 

öregbítik.  

A csomagok tartalmával kapcsolatban elmondja, hogy úgy gondolja, hogy ez a nap erről szó, legyen 

benne édesség. Sok szülő valóban tudatos, de nem ettől a cukortól szokik rá a gyerek az édességre. 

Amire figyeltek a csomag összeállításánál, hogy a cukorbeteg, vagy laktóz érzékeny gyerekek külön 

csomagot kapjanak.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Ha az adott önkormányzat nem fizetné a gyerek csomagját, milyen érzés lenne annak a gyereknek, 

hogy ő nem kap csomagot? Mindig a gyerekekre gondoltak eddig is.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Meg sem kérdezik őket. Eddig az volt az érv, hogy az önkormányzat tartja fent az iskolát, most már 

ez sem igaz.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Miért baj, hogy nem csak a tarnamérai gyerekek kapják? 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Nem baj, támogatja, csak akkor kérdezzék meg a környező települések vezetőjét, hogy 

hozzájárulnának-e. Vannak olyan jó viszonyba. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Egerből is jár ide diák. Ide hordják minden nap. 

 

Gyulavári Tamás képviselő: 

 

Ha egy diák elindul egy országos versenyen, mindegy hol lakik, a tarnamérai iskolába hozza az 

eredményt.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

És a Mikulás csomag tartalma? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Ők odafigyelnek a cukor bevitelre, de ilyenkor kapnak édességet, szívesen megeszik. Ha a 

csomagba beletesz diabetikus, vagy teljes kiőrlésű dolgot nem eszik meg. Meg lehet nézni az 

iskolába, hogy amikor müzli szelet van uzsonnára, a nagy része a kukában köt ki. 
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Somodi Mihály képviselő: 

 

Nem javasolja, hogy megkérdezzék a környékbeli önkormányzatokat.  

 

Poroszka Gergely képviselő: 

 

Megérti Bencze László képviselő úr álláspontját, de úgy gondolja, hogy ez Tarnaméra hírnevét 

öregbíti.  

 

Timár László polgármester: 

 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

34/2021. (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a Mikulás csomagról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzata a Tarnamérai Napsugár Óvoda intézménybe járó óvodás 

gyermekek, a Tarnamérai Általános Iskola tanulói, valamint a településen élő óvodás és általános 

iskolás gyermekek részére (körülbelül 225 fő) Mikulás csomagot ajándékoz, gyermekenként 1.500,- 

Ft értékben.  
 

2. A csomagok beszerzéséről, és az intézmények részére történő átadásáról a polgármester 

gondoskodik. 

 

3. A csomagra fordítandó összeg fedezete (várhatóan 337.500,- Ft) saját költségvetésében eredeti 

előirányzatként tervezett szociális támogatások előirányzat terhére biztosított.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. december 06. 

 

Timár László polgármester: 

 

Az önkormányzatnak lehetősége van háztartásonként 8.000 Ft támogatás nyújtani a tarnamérai 

lakosoknak. A forrás rendelkezésre áll. Javasolja, hogy utalvány formájában kerüljön a támogatás 

kiosztásra. Az ÁFÉSZ és a Kőhíd ABC készítené az utalványokat 4.000-4.000 Ft értékben. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Hasonlóban gondolkodott, így a pénz a településen marad. Ez sokkal jobb, mint ha csomagot 

osztanának, mert mindenki arra költi, amire szüksége van.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

A településen hány lakott ház van? A lakott ház egyenlő a háztartások számával? 

 

 

(szavazás) 
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Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A háztartások száma és a lakóház, lakott ház nem egyenlő. Nagyjából 650 körüli lakott ház van 

Tarnamérán. Van olyan ház, ahol több háztartás van egy ingatlanon belül, ezért több a háztartások 

száma, mint a lakóingatlanok száma. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Ezt, hogy kell érteni? Ha az anyukájával él, akkor ők két háztartás? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Attól függ, hogy külön élnek, vagy nem. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Egy kasszán vannak? 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Külön. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Akkor két külön háztartás. Több olyan ingatlan van, ahol két külön lakás van egy ingatlanon, az is 

külön háztartás. 

 

Timár László polgármester: 

 

Az elmúlt években is jól le tudták ez kezelni. Soha nem volt belőle probléma. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Amikor a kommunális adót beszedik, azt egy ingatlanra teszik. Viszont ha támogatást adnak, akkor 

egy ingatlanra akár kettőt is. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A kettőnek nincs köze egymáshoz. Ezt igazságosan akkor lehet megállapítani, ha háztartásonként 

külön kérelmet nyújtanak be. Ezt évek óta a hivatal részéről mindig elmondja. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Most mi alapján adják? 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Hivatalból, határozat alapján. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A helyi szociális rendelet alapján adja a képviselő-testület, miszerint egy évben egyszer jövedelem 

vizsgálat nélkül háztartásonként megnövekedett kiadásokra adható.  
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Bencze László István képviselő: 

 

De testületi döntés alapján, nem egyedi kérelemre. Honnan tudják, hogy hol hány háztartás van? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A hivatal évek óta jelzi, hogy ez akkor egyértelmű, ha kérelemre, egyedi határozattal történik a 

támogatás megállapítása. Ha a képviselő-testület tud olyan paramétert, ami alapján hivatalból 

kívánja megállapítani, akkor arra most van lehetőség.  

Minden évben, az idei évben is a szociális rendelet módosításakor felhívta a képviselő-testület 

figyelmét, hogy ez akkor egyértelmű, ha minden esetben kérelem és egyedi határozat van.  

Ezt gondolja végig a képviselő-testület.  

 

Timár László polgármester: 

 

Javasolja az eddigi formát. Háztartásonként 8.000 Ft támogatást javasol. Úgy gondolja, hogy ez 

olyan gesztus a képviselő-testület részéről, aminek továbbra is fenn kell maradnia. A lakosok nagy 

többsége örülni szokott ennek. 

Mindig van mit javítani, de nem mesterségesen kreált dolgokkal kell egymás idejét akár egy 

képviselő-testületi ülésen is húzni. 

 

Bencze László István polgármester: 

 

Munkaterv szerint múlthét csütörtökön négykor lett volna ülés. Nem húzza az ülést, a munkáját 

végzi. 

Egyetért a lakosság megajándékozásával, módosító javaslata az, hogy nem háztartásonként legyen a 

támogatás, hanem lakott ingatlanonként.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Nem lát összefüggést az adó és a támogatást között. Ha a képviselőknek a lakott ingatlanonként 

történő támogatás korrektebb, akkor támogatja a javaslatot. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Van egy lista a befizetett adóról, aszerint kell a támogatást kiosztani. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Szociális támogatásnál nem lehet adót vizsgálni.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Adóügyet és szociális ügyet nem lehet összevonni. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Támogatja Bencze László István képviselő társa javaslatát. 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy minden tarnamérai lakott ingatlan, ingatlanonként 

8.000 Ft-os utalványban részesüljön, az kézfelnyújtással jelezze.  
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(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

35/2021. (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a megnövekedett ünnepi kiadásokhoz 

nyújtott támogatásként a természetben nyújtható eseti települési támogatásra vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:   

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzata minden tarnamérai lakott ingatlan részére (körülbelül 650 

db) természetben nyújtható eseti települési támogatásként vásárlási utalványt biztosít, lakott 

ingatlanonként 8.000,- Ft értékben.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az utalvány beszerzéséről, és az 

érintettek részére történő átadás megszervezéséről. 

 

3. beszerzéséről, és az érintettek részére történő átadás megszervezéséről. 

 

4. A képviselő-testület az utalványra fordítandó összeg fedezetét (várhatóan 5.200.000,-Ft) saját 

költségvetésében eredeti előirányzatként tervezett szociális támogatások előirányzat terhére 

biztosítja.  

 

Felelős: polgármester és jegyző 

Határidő: 2021. december 15. 

 

2. napirendi pont: 2022. évi költségvetést megalapozó adórendeletek felülvizsgálata 

 

Timár László polgármester:  

 

Felteszi kérdésként Vargáné Tóth Márt jegyző felé, hogy kíván-e kiegészítéssel élni? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Elmondja, hogy amíg úgy tudta, hogy november 25. napján lesz ülés, kiküldésre került egy 

előterjesztés, majd múlthét pénteken egy másik. Az adórendeletek felülvizsgálata során az 

előterjesztés más tartalmat és hangvételt kapott. Beleépítésre került a múlthét csütörtökön hozott 

kormányzati döntéseket, így egy helyi adórendszerről szóló tájékoztató került a testület elé.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Ilyenkor szokták tárgyalni a bérleti díjakat is. Most arról nem esett szó.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző:  

 

Ugyanaz a helyzet a bérleti díjak tekintetében is. A települési önkormányzatnak bérlet díj, térítési 

díj tekintetében sincs mérlegelési lehetősége. 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki a helyi adórendeletekről szóló tájékoztatót elfogadja, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

(szavazás) 
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

36/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Adórendeletek felülvizsgálatáról 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetést megalapozó 

helyi adórendeletek fülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletekről szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása  

 

Timár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került A pályázatot benyújtók közül 

mindenki megfelel a pályázati feltételeknek.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A helyi rendelet alapján 8 pályázat támogatható, tehát nincs elvi akadálya mind a hat pályázat 

támogatásának.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Javasolja mind a hat pályázó támogatását. 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Simon Richárdot a Bursa Hungarica ösztöndíj 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

37/2021 (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 Simon Richárd Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2. A képviselő-testület Simon Richárdot 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 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Vereb Balázst a Bursa Hungarica ösztöndíj 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

38/2021 (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 Vereb Balázs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2. A képviselő-testület Vereb Balázst 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 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Pintér Lilit a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

39/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 



Oldal 11 / 27 

1. A képviselő-testület Pintér Lili Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2. A képviselő-testület Pintér Lilit 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 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Feke Dominikát a Bursa Hungarica ösztöndíj 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

40/2021 (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 Feke Dominika Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Feke Dominikát 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 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Juhász Kata a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 
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41/2021 (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 

 

Timár László polgármester 

 

Szavazásra teszi fel, és javaslatot tesz arra, hogy Farkas Fannit a Bursa Hungarica ösztöndíj 

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

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

42/2021 (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 Farkas Fanni Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében 

beérkezett pályázatát megvizsgálta és azt érvényesnek találta. 

 

2.  A képviselő-testület Farkas Fannit 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 

 

Timár László polgármester 

 

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.  
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(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

43/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

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

értékelte, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszer keretében az alábbi pályázatokat és az alább 

felsorolt rangsorban javasolja támogatni: 

 

„ A „ típusú pályázat 

 

1. helyen: Simon Richárd 

2. helyen: Vereb Balázs 

2. helyen: Pintér Lili 

4. helyen: Feke Dominika 

5. helyen: Juhász Kata 

6. helyen: Farkas Fanni 

 

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: Egyéb ügyek, indítványok 

 

 köztisztviselők év végi juttatása 

 

Timár László polgármester: 

 

A közös hivatalt alkotó másik két település polgármestere megkereste, hogy keressék meg a 

lehetőségét annak, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselőknek anyagi elismerést adjanak. Ennek 

megfelelően készült egy javaslat. Boconád és Zaránk községek képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot.  

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Támogatja a javaslatot. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Az elmúlt években nem tudtak ilyen gesztust tenni. A köztisztviselők bérét évek óta nem emelték. 

Jó lenne, ha minden évben legalább ennyit tudnának adni. 

 

Timár László polgármester 

 

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

 

(szavazás) 
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A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

44/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal előirányzat átcsoportosítási és fenntartói hozzájárulás iránti kérelmére 

vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek év végi jutalmazását. 

 

2.Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő – testülete – az előterjesztésben foglaltak szerint – 

hozzájárul ahhoz, hogy a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésében  a 

dologi kiadások előirányzatából 1.716.123.- Ft átcsoportosításra kerüljön a személyi jellegű 

kiadásokra. 

 

3. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének Tartaléka terhére 435.050 Ft-ot fenntartói hozzájárulás címén átutal a Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Javasolja, hogy polgármester úr is részesüljön év végi jutalomban. A megbecsülés jeléül javasolja, 

hogy a polgármester úr is 400.000 Ft-os év végi jutalmat kapjon, mint jegyzőasszony 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Bérfeszültséget sem szeretne, igazságtalan lenne, ha a polgármester kimaradna. Az együttes ülések 

alkalmával is évek óta probléma a köztisztviselők bérezése. Úgy gondolja, hogy azon túl, hogy 

mindenkinek jól jön az anyagi juttatás, ez most lélektani intézkedés. 

 

Timár László polgármester: 

 

2006 óta polgármester, de eddig még nem kapott év végi jutalmat. Köszöni már a javaslatot is. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Kéri, hogy az alpolgármester úr pontosítsa a javaslatát. Mi legyen a konkrét összeg. Mennyi 

jutalmat javasol? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

400.000 Ft-ot. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Bruttó 400.000 Ft-ot? Honnan? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

A tartalékkeret terhére. 
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Timár László polgármester: 

 

Jegyzőasszony jutalma nettó 400.000 Ft. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A közös önkormányzati hivatal részéről, mint jegyzőnek az volt a feladata, hogy keresse meg azt a 

pénzügyi lehetőséget, amit a polgármesterek előirányoztak számára. A közös hivatal részéről 

egyenlő arányú jutalom szétosztásra tett javaslatot, amit a polgármester urak módosítottak. Azért 

nem tartalmazza a jutalmak összegét az előterjesztés, mert nem a képviselő-testület a munkáltató. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Támogatja a polgármester úr jutalmazását. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy mindenkinek jól esik, ha megköszönik a munkáját. Polgármester úr is 

megérdemli ezt a jutalmat. Javasolja, hogy nettó 400.000 Ft év végi juttatást kapjon polgármester 

úr. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Honnan? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

A tartalékkeretből. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

A tartalékkeretben van pénz? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Igen. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Jó, hogy tudják. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Ha valakit érdekel, bejön és megkérdezi. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Van pénz a tartalékkeretben? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Amennyiben az önkormányzatok igazgatása 011130 cofogon belül dologi kiadások előirányzata 

K37 rovatról személyi juttatásokba a képviselő-testület előirányzat átcsoportosítást hajt végre, 
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abban az esetben van lehetőség cofogon belüli átcsoportosítással a személyi juttatások elirányzatát 

erre a célra megemelni. Ahol a személyi juttatások 51-es rovatot 600.000 Ft-tal, az 52-es járulék 

rovatot 93.000 Ft-al szükséges megemelni. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Néhány hete a testületi ülésen arról volt szó, hogy a képviselő-testület nem tudja a nyugdíjas 

egyesületet támogatni, mert nincs pénze.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Időközben megérkezett a REKI támogatás, a helyi adóbevételek is szépen alakultak, az október végi 

finanszírozással megérkezett a második különbözet.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

A REKI pályázatot nem jutalmazásra adták be, hanem ki nem fizetett számlák kiegyenlítésére. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A REKI pályázat benyújtása utáni napon az összes számlát kiegyenlítette az önkormányzat. 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért Dobi Tamás alpolgármester úr javaslatával, az kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

45/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a polgármester jutalmazására vonatkozó 

alpolgármesteri indítványt megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő–testülete - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225./H §. (1) bekezdése figyelembe vételével - Timár László 

polgármester úr részére bruttó 600.000.- Ft összegű jutalmat állapít meg. 

 

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

jutalom számfejtéséről és kifizetéséről. 

 

Felelős: végrehajtásért jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Köszöni a négy képviselőnek. 
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 Hevesi Mentőállomás kérelme 

 

Timár László polgármester: 

 

A kérelem kiküldésre került a testület részére. 50.000 Ft támogatás javasol. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Honnan? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A támogatások jogcímen a képviselő-testület minden előirányzatot felosztott. Vagy a tartalékkeret 

terhére, vagy más működési kiadás terhére van lehetőség átcsoportosítani. 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Hevesi Mentőállomás 50.000 Ft támogatást kapjon, 

az kézfelnyújtással jelezze.  

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

46/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Észak-

magyarországi Regionális Mentőszervezet Hevesi Mentőállomás támogatásával kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Észak-

magyarországi Regionális Mentőszervezet Hevesi Mentőállomás részére 50.000.- Ft támogatást 

biztosít a tartalékkeret terhére. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról a 

gazdálkodási ügyintéző útján gondoskodjon.  

 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

 Falukarácsony 

 

Timár László polgármester: 

 

Javasolja a falukarácsonya rendezvény megtartását december 18. napján. Várja a képviselő-testület 

javaslatát. 

 

Somodi Mihály képviselő: 

 

Nehéz kérdés, bizonytalan. Szabadtéri rendezvényről lenne szó. A kormányzati intézkedéseknél is 

sok minden az egyénre van bízva. Úgy gondolja, hogy aki komolyan tart a vírustól, az nem vesz 

részt a rendezvényen. 
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Poroszka Gergely képviselő: 

 

Legalább hirdessék meg és tegyenek egy olyan feltételt, hogyha a kormányzati intézkedések 

engedik ennek a megtartását.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ha egy kormányzati intézkedés megtiltja a rendezvény tartását, akkor le kell mondani.  

 

Timár László polgármester: 

 

Van olyan város, ahol megtartják az adventi rendezvényt, van, ahol nem. Javasolja, hogy rendezzék 

meg. Ahogy az elmúlt években is vendégül látnák a rendezvényre kiérkezőket. Csak szabadtéren 

lenne rendezvény, nem lenne program az iskolában és a kastélyban sem. Kéri a képviselőket, hogy 

segítsék a rendezvény megszervezését.  

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Hány főre számolnak erre a rendezvényre? 

 

Timár László polgármester: 

 

300-400 fő. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A hétvégi hevesi rendezvényre a tervezett létszám fele ment el, vasárnap még kevesebb. Nem lehet 

előre tervezni. Ilyen rendezvénybe energiát, pénzt nem tenne ebben a járványhelyzetben. Nem 

fognak kimenni az emberek. Nagy a bizonytalanság.  

 

Timár László polgármester: 

 

Nagyon sok munkát igényel a rendezvény megszervezése, és nagyjából 300.000 Ft kiadást 

jelentene.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Amit a hivatal részéről aggályosnak tart, az az élelmiszerek kiosztása. Mindenki oltott, de nem 

szeretnének esetleg gócpont lenni. Azt is megérti, hogy az embereknek szükség van valamilyen 

rendezvényre. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Odamennek, beszélgetnek, esznek-isznak, maszk nélkül. Két perc alatt lefertőződik a fél falu. Most 

csend van Tarnamérán, nincsenek súlyos betegek. Nem tenné ki ennek az embereket.  

  

Somodi Mihály képviselő: 

 

Végig gondolva a dolgot, le kell mondani erről a rendezvényről. Nagyon jó időpontban lenne, sokan 

várják, de a vírus miatt ne rendezzék meg. 

 

Gyulavári Tamás képviselő: 

 

Tartsanak tavasszal valamit. 
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Dobi Tamás képviselő: 

 

Átbeszélve a dolgot, nem javasolja a rendezvény megtartását.  

 

Timár László polgármester: 

 

A fenyőfát felállítják, a világítást kiteszik. Bízik benne, hogy tavasszal lesz lehetőség valamilyen 

rendezvény megtartására. 

Bencze László István képviselő: 

 

A rendezvényre valamilyen műsor is kellene. Egyetértve a többi képviselővel javasolja, hogy ne 

tartsák meg a rendezvényt. Legyen helyette tavaszváró rendezvény. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A kézműves foglalkozás, ami a kastélyban szokott lenni, a könyvtárban kerül megtartásra több 

alkalommal. Erről már készültek plakátok.  

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyet ért azzal, hogy a falu karácsonyi rendezvény ne kerüljön megtartásra, 

helyette egy tavaszváró rendezvény kerüljön megszervezésre, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

47/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falu karácsonya rendezvénnyel 

kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként döntött, hogy a 2021. 

december 18. napjára tervezett falu karácsonya rendezvényt a Covid 19 világjárvány miatt, illetve a 

rendezvényre kilátogatók fertőződésének elkerülése érdekében, nem tartja meg.  

 

2. A képviselő-testület az aktuális járványügyi szabályok, illetve a járványhelyzet figyelembe 

vételével 2022. tavaszán tél búcsúztató, tavaszváró rendezvény megtartása mellett döntött. 

 

Felelős: polgármester és jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

Timár László polgármester: 

 

Elmondja, hogy a TOP-PLUSZ pályázat keretein belül a napközi konyha tetőfelújítására 30 millió 

forint, az iskola tanterem bővítésére 130 millió forint, a fogorvosi rendelő építésére 100 millió 

forint, bölcsőde építésre 170 millió forint, a könyvtár épület energetikai felújítására 100 millió 

forint, kerékpárút építésére 100 millió forint összegben van lehetőség pályázni. A pályázatok 

beadási határideje 2022. január 14. A fogorvosi rendelő építésére még nem jelent meg a pályázati 

kiírás.  
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Dobi Tamás képviselő: 

 

A kerékpárútra már van egy nyertes pályázat. 

 

Timár László polgármester: 

 

Abban nem fér bele.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ahhoz, hogy ezek a pályázatok előkészítés alá tudjanak kerülni, szükséges a képviselő-testületnek 

dönteni a projektekben való indulásról. Az idő rövidsége miatt szükséges minél előbb a 

megvalósíthatósági tanulmány és a tervek elkészítésére ajánlattételi felhívás kiírása. Emiatt idén 

még rendkívüli képviselő-testületi ülésre kell, hogy sor kerüljön. 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a napközi konyha tetőszerkezetének 

felújítására pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

48/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21” 

kódszámú Élhető települések című pályázat benyújtásáról szóló elterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „TOP_PLUSZ-

1.2.1-21” kódszámú Élhető települések című pályázati felhívás keretében az önkormányzati konyha 

tetőszerkezetének felújítására. 

 

2. A projekt megvalósításának helyszíne Tarnaméra, Árpád utca 17.; hrsz.: 186. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 

engedélyek, ajánlatok beszerzésére.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az általános iskola bővítésére 

pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

 



Oldal 21 / 27 

49/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” 

kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtásáról 

szóló elterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „TOP_PLUSZ-

3.3.1-21” kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati 

felhívás keretében a Tarnamérai Általános Iskola bővítésére. 

 

2. A projekt megvalósításának helyszíne Tarnaméra, Dobó István utca 1/B.; hrsz.: 518/9. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 

engedélyek, ajánlatok beszerzésére.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a minibölcsőde építésére pályázatot 

nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

50/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” 

kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtásáról 

szóló elterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „TOP_PLUSZ-

3.3.1-21” kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati 

felhívás keretében a minibölcsőde építésre. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 

engedélyek, ajánlatok beszerzésére.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat belterületi kerékpárút építésére 

pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 
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51/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21” 

kódszámú Élhető települések című pályázat benyújtásáról szóló elterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „TOP_PLUSZ-

1.2.1-21” kódszámú Élhető települések című pályázati felhívás keretében kerékpárút építésére. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 

engedélyek, ajánlatok beszerzésére.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Timár László polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a könyvtár épület energetikai 

korszerűsítésére pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

(szavazás) 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással, az alábbi határozatot 

hozta 

 

52/2021 (XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_PLUSZ-2.1.1-21” 

kódszámú Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése című pályázat benyújtásáról szóló 

elterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „TOP_PLUSZ-

2.1.1-21” kódszámú Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése című pályázati felhívás 

keretében a Könyvtár épület energetikai korszerűsítésére. 

 

2. A projekt megvalósításának helyszíne Tarnaméra, Árpád utca 6/A.; hrsz.: 475/2. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges 

engedélyek, ajánlatok beszerzésére.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Bencze László István képviselő: 

 

A költségvetésben szerepelnek az Európai Unió által finanszírozott pályázatok. A 

szennyvízberuházás esetében a nagy tájékoztató táblán 3,4 milliárd forint szerepel. Tarnaméra a 

gesztor, ennek ellenére a költségvetésben csak 334 millió forint szerepel.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Tarnaméra a gesztor település, a pályázat irányítója az NFP. A projekt költségvetés 4 évre szól. A 

költségvetésben az adott gazdasági év várható és tervezett kifizetések szerepelnek. Ennek alapja a 

várható kivitelezői teljesítés %-os felosztása, amit minden évben az NFP és az IH jóváhagy. Idei 
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évre a kivitelező és az NFP által ennyi került megállapításra Tarnaméra településre vonatkozóan. A 

gesztorságot és a pénzügyi műveleteket nem úgy kell érteni, mint régen, amikor a gesztor 

önkormányzatnak leutalták az összeget és bruttó módon keresztülfutott rajta. Ebben a pályázatban 

az önkormányzaton csak technikailag fut keresztül pénz. Minden forintot az NFP igényel meg a 

Magyar Államkincstártól, mely forrás a beszállítóhoz, vagy a NAV-hoz mehet. Amikor ezek 

jóváhagyásra kerülnek az IH által és pénzügyileg teljesítetté válnak, akkor kapnak erről egy 

értesítőt, amit technikailag könyvelnek. 

Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a kivitelező akadályközlést jelentett be a szennyvíztelep 

hulladékmentesítése tekintetében, amit az irányító hatóság jóváhagyott, az erre vonatkozó 

többletköltséget biztosította és az erre vonatkozó több mint fél éves csúszást elismerte. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Viszont többször elhangzott, hogy a kerékpárútra le van utalva az összeg. Nem érti, az egyiknél le 

van utalva, a másiknál nincs. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ez két különböző típusú projekt, két külön elszámolás. Az szintén ismert a képviselő-testület előtt, 

hogy az összes eu-s forrás, ami az önkormányzatnak leutalásra került a Magyar Államkincstárnál 

vezetett számlákon vannak, elkülönítetten, projektenként.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Akkor jól hangzik, hogy Tarnaméra gesztorságával megy a szennyvíz beruházás, de gyakorlatilag 

nincs közük hozzá. 

Van előrehaladás a napközi konyha félbemaradt beruházásával kapcsolatban? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy ha a kivitelező szeptember 30. napjáig a beruházást 

befejezi, akkor a képviselő-testület a 20%-os kötbér mértékét elfogadja. Ezt a határozatot 

megküldték a kivitelezőnek. A kivitelező azóta nem reagált, nem vonult fel, kivitelezői 

tevékenységet nem végzett. A szerződés a képviselő-testület előtt ismert, az abban lévő 

lehetőségeket a képviselő-testület ismeri. A szükséges döntéseket a képviselő-testületnek kell 

meghoznia.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Nemrég itt volt a strand bérlője és jegyzőkönyvbe mondta, hogy lemond a bérleményről. Történt 

már az átadás-átvételben lépés? 

 

Timár László polgármester: 

 

Nem. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Mikorra tervezik? 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Úgy gondolja, hogy az átadás-átvétel előtt a szerződésben foglaltak szerinti írásbeli nyilatkozattal 

kellene visszaadni a bérleményt. 
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Bencze László István képviselő: 

 

A bérlő ezt kihangsúlyozta, hogy vegyék jegyzőkönyvbe.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Mikortól? 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Amikor ő ezt kijelentette. Mivel nem szabott időpontot, gyakorlatilag mikor ő bejelentette akkortól 

érvényes a felbontás.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ha egy azonnali hatályú felmondásnak tekinti a szerződés szerint, akkor a bérlő részéről történő 

azonnal hatályú felmondás szerinti szabályok szerint járjanak el? Vagy a képviselő-testület 

akceptálja, hogy ez egy gyors kijelentés volt és a szerződés szerinti közös megegyezéses szerződés 

bontásról beszélnek? 

 

Bencze László István képviselő: 

 

A bérlő akkor ezt mondta, külön kérte, hogy vegyék jegyzőkönyvbe. Véleménye szerint ez onnantól 

érvényes. Minél jobban húzzák az időt annál jobban megnehezítik a saját helyzetüket az 

állagmegóvással és az esetleges jövő évi nyitással kapcsolatban. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az azonnali hatályú felmondás tekintetében sokkal szigorúbb szabályok vannak, mint a közös 

megegyezésnél. A bérlő saját maga számára teremtett egy sokkal nehezebb helyzetet. Ezt hogyan 

értékelte a képviselő-testület? 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Számára egyértelmű volt. Szabó Edina képviselő asszony rá is kérdezett, az volt a válasz, hogy 

igen, vegyék jegyzőkönyvbe. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Megértette, így fognak eljárni. 

 

Timár László polgármester: 

 

Felveszik a bérlővel a kapcsolatot. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

Ha egy beszámolót két évig nem tudott a testület részére benyújtani, akkor a testület várhat arra, 

hogy a bérlő ír egy levelet, vagy bármit. Csak az idő megy. Az átadás-átvételnek rég meg kellett 

volna történnie. Nem tudnak semmit.  
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Bencze László István képviselő: 

 

Milyen állapotban vannak a bérlemények? Tudni kellene, hogy mit vesznek vissza, milyen terheket 

vállalnak, milyen kiadásaik lesznek. Lépni kell az ügyben. Le van téliesítve a létesítmény? 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

2020. év végén megtörtént a víztelenítés. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Fontosabb dolog, hogy birtokon belül legyenek és most nem ott vannak.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

A korábbi képviselő-testület döntött a fekvő rendőrök elhelyezése ügyében. Ezek egy része a 

szennyvízberuházás során sérült vagy eltűnt. Van, ahol tábla sincs. Mikor kerülnek ezek 

helyreállításra? 

 

Timár László polgármester: 

 

A szennyvízberuházó vállalta a fekvőrendőrök visszahelyezését. Az önkormányzat udvarán vannak 

elhelyezve a felszedett elemek, táblák. A következő kooperáció során ezt jelzi a beruházónak. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Egyeztetett a beruházó képviselőjével több helyen az úthelyreállítást sem fejezték be, ha azzal 

végeznek visszahelyezik az elemeket és a táblákat is. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Az egyik testületi ülésen szó volt róla, hogy a fő út felújítása során a településen két részt nem 

csinálnak meg a szennyvízberuházás miatt. Szó volt arról is, hogy ezzel kapcsolatban írnak egy 

levelet a szennyvízberuházás kivitelezőjének. Arról is szó volt, hogy a szennyvízberuházás miatti 

úthelyreállítást is elvégeztetik a rossz idő beállta előtt. Történt ezekben az ügyekben előre lépés? 

 

Timár László polgármester: 

 

Az önkormányzattól ment egy levél a Mészáros és Mészáros Kft-nek amiben felszólították, hogy a 

kötelezettségének tegyen eleget. Múlt héten volt a Mészáros és Mészáros Kft-től a településen egy 

mérnök, aki azt ígérte, hogy a héten megkezdődnek a munkálatok. Ennek a folytatása az 

önkormányzati belterületi utak helyreállítása. 

 

Gyulavári Tamás képviselő: 

 

Elkezdték a helyreállítást.  

 

Bencze László István képviselő: 

 

Látni, hogy nem igazán ideális az aszfaltozásra ez az idő. A hivatal előtt is van két lyuk. 
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Timár László polgármester: 

 

Egyeztetett a kivitelezővel. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy nem jól dolgozták el az aszfalt 

alatti részt. Nincs köze az időjáráshoz. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Az aszfaltozás során a meglévő úthoz képest elhagytak 30-30 centit két oldalt. Boconádon és 

Nagyfügeden kirakták kővel két oldalt. Lakossági kérdés volt hogy miért? 

 

Timár László polgármester: 

 

Amit látnak Boconádon és Nagyfügeden megtámasztást, az a kerékpárút miatt van. Ott fog menni a 

kerékpárút. Tarnamérán az eredeti tervek szerint sem lenne kerékpárút csak felfestés.  

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

Tarnamérán nem férne el a kerékpárút? Boconád sokkal szűkebb. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Ugyanezt a kérdést többször feltették a kerékpárút tervezőinek. Mindig az volt a válasz, hogy 

Boconádon szélesebb az út.  

Az új kerékpárutas projektben az úttest és a kerékpárút fizikálisan el fog válni. 

 

Dobi Tamás képviselő: 

 

A Gyöngyösi úton az uták felöli oldalon a járda lesz megszélesítve. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Az összes közművet arra a nyomvonalra engedélyezte. Abban a tudatban járt el, hogy a kerékpárút 

a másik oldalon lesz. 

 

Bencze László István képviselő: 

 

Most már nem látszik, mert letakarták, de lehetett látni, hogy legalább 30-30 centivel kisebb 

szakaszt aszfaltoztak le, mint az eredeti út. 

 

Szabó Edina képviselő: 

 

A KRESZ park területén van egy nagy domb törmelékből, mi lesz vele? 

 

Timár László polgármester: 

 

A szennyvízberuházó le fogja darálni és elszállítja. 

 

Poroszka Gergely képviselő: 

 

Elmondja, hogy a Tündérzug Alapítvánnyal összefogva elindult Gőz Tibor családjának a gyűjtés. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki tud segítsen. 
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Timár László polgármester: 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület ülését 20 óra 05 perckor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Timár László Vargáné Tóth Márta 

polgármester jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Poroszka Gergely Somodi Mihály 

képviselő képviselő 

 


