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Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok 

Képviselő-testületeinek 

2014. február 27. napján 

megtartott képviselő-testületi üléséről 

 

 
Hozott döntések: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 

 

Határozat száma Tárgya 

7/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

Megállapodás felülvizsgálatáról 

8/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

SZMSZ jóváhagyásáról 

9/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetéséről 

10/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Boconád Község Önkormányzata 

 

Határozat száma Tárgya 

67/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

Megállapodás felülvizsgálatáról 

68/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

SZMSZ jóváhagyásáról 

69/2014.(II.27.) öh. 

Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 

számára biztosított juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendelet tervezet 

véleményezéséről 

70/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetéséről 

71/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Zaránk Község Önkormányzata 

 

Határozat száma Tárgya 

7/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

Megállapodás felülvizsgálatáról 

8/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

SZMSZ jóváhagyásáról 

9/2014.(II.27.) öh. 

Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkozatott köztisztviselők 

számára biztosított juttatásokról és 
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támogatásokról szóló rendelet tervezet 

véleményezéséről 

10/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetéséről 

11/2014.(II.27.) öh. 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

1/2014.(II.27.) a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

számára biztosított juttatásokról és 

támogatásokról 

 

 

 

 

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

előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek. 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok 2014. február 27. napján 

megtartott 16.00 órakor Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács 

termében megtartott közös képviselő- testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   

            Kis István Boconád község polgármester 

Tímár László Tarnaméra község polgármester 

Csintalan István Zaránk község polgármester 

 

Dr. Almádi József Boconád község képviselő 

Detrik István Boconád község képviselő 

Nagy Sándorné Boconád község képviselő 

Vastag Lászlóné Boconád község képviselő 

 

Bencze László Tarnaméra község képviselő 

Dr. Bessenyei Ákos Tarnaméra község képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna Tarnaméra község képviselő 

Kiss Ferenc Tarnaméra község képviselő 

Somodi Mihály Tarnaméra község képviselő 

 

Csintalan József  Zaránk község képviselő 

Juhász Ildikó Zaránk község képviselő 

Lukács Sándorné Zaránk község képviselő 

Urbán Béla Zaránk község képviselő 

 

Meghívottak, megjelentek:   

Vargáné Tóth Márta jegyző 

Dr. Holló Ágnes aljegyző 

Pető Szilvia gazdálkodási előadó 

Sipos Renáta jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 

Tisztelettel köszönti, Boconád, Tarnaméra és Zaránk község képviselő-testületét és 

polgármestereit, valamint a megjelenteket. Megállapítja, hogy Tarnaméra község képviselő-

testülete határozatképes, Molnár Andrásné képviselő jelezte távolmaradását. Megkéri Zaránk 

település polgármesterét, nyilatkozzon, hogy a képviselő-testület határozatképes-e.  

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy Zaránk község képviselő-testülete határozatképes, mind az 5 képviselő 

jelen van az ülésen. 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 

Megkéri Boconád település polgármesterét, nyilatkozzon, hogy a képviselő-testület 

határozatképes-e. 
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Kis István Boconád polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy Boconád község képviselő-testülete határozatképes, 7 képviselőből, 5 fő 

jelen van az ülésen.  

 

Egyben felkéri Tímár László Tarnaméra polgármesterét, hogy az együttes testületi ülést 

vezesse le. 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 
 

Megállapítja, hogy mindhárom község képviselő-testülete határozatképes. Az együttes ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Dr. Almádi József Boconád község képviselőt, 

Csintalan József Zaránk község képviselőt és Tarnaméra részéről Keresztesiné Ollári Anna 

képviselőt. 

Megkérdi a testületek tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a 

meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak.  

 

A képviselő-testületek a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

1. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálata 

2. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

3. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról szóló helyi 

rendelet felülvizsgálata 

4. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

5. Beszámoló a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

6. Egyéb ügyek, indítványok 

 

1. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 

felülvizsgálata 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. 

Elmondja, hogy változás történt a közös önkormányzati hivatal finanszírozásában, illetve egy 

fővel bővült a hivatal. 

Megkérdezi Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni.  

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy a finanszírozott létszám magasabb, amit a központi költségvetés a hivatal 

működéséhez biztosít. Ez a finanszírozás a hivatal működéséhez fedezetet biztosít. 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

Egyéb kiegészítés, felszólalás az anyaghoz nem hangzik el. Javasolja, hogy a megállapodás, 

most ne kerüljön módosításra, a következő közös testületi ülésen tárgyalják újra a 

megállapodás esetleges módosításának szükségességét. 
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Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 

Felkéri Tarnaméra képviselő-testületét és szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 

Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának fölülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslattal , az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

7/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal Megállapodását felülvizsgálata, a képviselő-testület a megállapodást 

nem módosítja.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadásra.  

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Zaránk Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

7/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal Megállapodását felülvizsgálata, a képviselő-testület a megállapodást nem módosítja.  

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: értelem szerint 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Felkéri, Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadását.  

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

67/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal Megállapodását felülvizsgálata, a képviselő-testület a megállapodást nem módosítja.  

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 

megállapodását felülvizsgálta, a képviselő-testületek a megállapodást nem módosítják. 

 

2. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi 

Vargáné Tóth Márta jegyzőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Elmondja, hogy két módosításról van szó. Az egyik a Boconádi Kirendeltséget érinti. A 

Közös Hivatal összlétszáma 11 fő volt 2013-ban és 11 fő 2014-ben is. Egy fő nem kttv. 

hatálya alá tartozó dolgozó helyett, egy fő kttv. hatálya alá tartozó köztisztviselő került 

alkalmazásra.  

Másik változás a Zaránki Kirendeltség ügyfélfogadási rendje. A változás technikai és 

biztonsági okok miatt szükséges, csekély átszervezéssel megoldható.  
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Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Köszöni a hozzászólásokat. Amennyiben más hozzászólás nincs, arra kér minden 

polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. Felkéri Tarnaméra 

képviselőt-testületét és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

8/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező - 

a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős:  jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadásra.  

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Zaránk Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

8/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező - a 

Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Felkéri, Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadását.  

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

68/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező - a 

Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú módosítását. 

 

 

3. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról 

szóló helyi rendelet felülvizsgálata 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi, 

hogy van-e észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 

nincs. Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 
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Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított 

juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Zaránk Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

9/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 

szóló 1/2013. (III.07.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 

szóló rendelet tervezetet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megismerte, 

áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Tarnaméra Község 

Önkormányzatának képviselő-testületet a rendelet tervezetben foglalt tartalommal   

a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét módosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:  Zaránk polgármestere  

 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Felkéri Boconád képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  
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Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

69/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 

szóló 1/2013. (III.07.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 

szóló rendelet tervezetet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megismerte, 

áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.  

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Tarnaméra Község 

Önkormányzatának képviselő-testületet a rendelet tervezetben foglalt tartalommal   

a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét módosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Boconád polgármestere  

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Felkéri Tarnaméra képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete  

 

a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára 

biztosított juttatásokról és támogatásokról 

 

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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4. napirendi pont: A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi, 

hogy van-e észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 

nincs. Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-testületével hozzák meg a döntést. 

Felkéri Tarnaméra képviselőt-testületét és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014  . évi költségvetését, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

9/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 48.044.- ezer forint; 

melyből 

    aa) átvett pénzeszköz 48.044 ezer forint 

b) kiadási főösszege: 48.044  ezer forint,  

melyből 

 ba) személyi juttatások:   32.526 ezer forint, 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   8.054 ezer forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   7.464  ezer forint. 

 

2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 

egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  

 

3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 

szerint: 

- 1 fő jegyző 

- 1 fő aljegyző 

- 9 fő ügyintéző. 
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4. A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Hivatal költségvetésének Tarnaméra Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 

 

5. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a jegyző 

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadásra.  

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Zaránk Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

10/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 48.044.- ezer forint; 

melyből 

    aa) átvett pénzeszköz 48.044 ezer forint 

b) kiadási főösszege: 48.044  ezer forint,  

melyből 

 ba) személyi juttatások:   32.526 ezer forint, 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   8.054 ezer forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   7.464  ezer forint. 

 

2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 

egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  

 

3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 

szerint: 

- 1 fő jegyző 

- 1 fő aljegyző 
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- 9 fő ügyintéző. 

 

4. A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Hivatal költségvetésének Tarnaméra Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 

 

5. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a  jegyző 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Felkéri, Boconád képviselő testület-tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadását.  

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

70/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

1. A 2013. évi költségvetési évben a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 48.044.- ezer forint; 

melyből 

    aa) átvett pénzeszköz 48.044 ezer forint 

b) kiadási főösszege: 48.044  ezer forint,  

melyből 

 ba) személyi juttatások:   32.526 ezer forint, 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   8.054 ezer forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   7.464  ezer forint. 

 

2 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 

egységesen 200.000 forint összegben határozzák meg.  

 

3 .A Képviselő-testületek a Közös Hivatal létszámát 11 főben határozzák meg az alábbiak 

szerint: 
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- 1 fő jegyző 

- 1 fő aljegyző 

- 9 fő ügyintéző. 

 

4. A képviselő-testületek megbízzák Tarnaméra Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Hivatal költségvetésének Tarnaméra Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 

 

5. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Boconád, Tarnaméra és Zaránk polgármesteri, a végrehajtásért a  jegyző 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

5. napirendi pont: Beszámoló a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy a napirendi pont anyagát a képviselők előzetesen megkapták. Megkérdezi, 

hogy van-e észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Megköszöni a hivatalban dolgozóknak a magas színvonalú munkát. Véleménye szerint az új 

rendszer a három községben jól működik az új struktúrára való átállás zökkenőmentesen 

zajlott le. Köszöni a képviselő-testület munkájához nyújtott segítséget is.  

Probléma az adó ügyek kapcsán merült fel, az adó ügyintézőre sok feladat hárult, ezért került 

sor a személyi változásra. 

 

Keresztesiné Ollári Anna Tarnaméra képviselő: 

 

Mindhárom hivatal köztisztviselőinek köszöni a munkáját. 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Ezt a magas színvonalú munkát a hivatal dolgozói úgy végzik, hogy méltánytalanul kevés 

pénzbeli juttatásban részesülnek. Javasolja a polgármestereknek, hogy jelezzék ezt az 

illetékesek felé. Lassan a közmunkások is ennyi bérért dolgoznak, a felelősség viszont 

összehasonlíthatatlan.  

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Elmondja, hogy országgyűlési képviselő úrnak már jelezte a köztisztviselői illetményalappal 

kapcsolatos észrevételeit.  
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Köszöni Csintalan István polgármester úrnak és Kis István polgármester úrnak az elmúlt 

évben mutatott együttműködő magatartást.  

Megkérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Észrevétel, hozzászólás nincs. Arra kér minden polgármestert, hogy saját képviselő-

testületével hozzák meg a döntést. 

Felkéri Tarnaméra képviselőt-testületét és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Tarnamérai 

Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

10/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Tímár László polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Felkéri, Zaránk község képviselő-testület tagjait és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadásra.  

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Zaránk Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

11/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

Zaránk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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Felelős: Csintalan István polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Kis István Boconád polgármestere: 

 

Felkéri, Boconád képviselő testület-tagjait, és szavazásra teszi fel, az elhangzottakat 

elfogadását.  

 

(szavazás) 

 

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

határozatot hozza:  

 

Boconád Község Önkormányzata 

képviselő-testületének  

 

71/2014.(II.27.) Önkormányzati határozat 

 

 

Boconád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Kis István polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megállapítja, hogy mindhárom képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Tarnamérai Közös 

Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

6. napirendi pont:Egyéb ügyek, indítványok 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megkérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás.  

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Elmondja, hogy az ügyfélfogadás Zaránkon azért vált szükségessé, mert sokan átjáróháznak 

tekintették a hivatalt. A tapasztalat az, hogy a község lakosai megszokták az új rendet. Az 

állandó munkatárson nagy teher van. 
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Véleménye szerint jó volna, ha a közös testületi ülésen a pályázati lehetőségeket, terveket is 

megbeszélnék a jelenlévők. Gyakran jelent pozitívumot, ha a települések összefognak egy-

egy cél érdekében.  

Az elmúlt évek is bebizonyították, hogy a települések egymásra vannak utalva.  

Kiemeli a Zaránki Idősek Otthona fontosságát a térségben. 

 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere: 

 

Megköszöni a hozzászólást. Az együttes összefogásnak mindig nagyobb az ereje. Áprilistól 

folyamatosan kerülnek kiírásra a pályázatok. Meg kell vizsgálni az együtt pályázás 

lehetőségét. 

 

Kiss Ferenc Tarnaméra képviselő: 

 

Nem vitatva azt, hogy a hivatali dolgozók jól végzik a munkájukat, azonban nagyon sokan 

eljárni kényszerülnek három műszakban ennyi pénzért. A hivatalnak kell lenni az 

állampolgárokért és nem fordítva. 

 

Somodi Mihály Tarnaméra képviselő: 

 

Javasolja, hogy a testületek tagjai kötetlenebb keretek között is találkozzanak. 

 

Csintalan István Zaránk polgármestere: 

 

Kiss Ferenc hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy ő is az ügyfélbarát nyitva tartást 

támogatja, azonban a lecsökkent létszám miatt ez nem tartható. Egyre több az olyan ember, 

aki ki akarja használni a hivatalt. 

 

Vargáné Tóth Márta jegyző: 

 

Egy olyan kis településnél, mint Zaránk, ahol az egyedüli közintézmény a hivatal épülete 

mindig is elláttak a dolgozók olyan feladatokat, mely nem a települési önkormányzat vagy a 

hivatal hatáskörébe tartoznak. Egy olyan helyzet alakult ki a településen, amikor az 

ügyfélfogadási és pénzügyi feladatokat egy személy látja el. A pénztári nyitva tartások, 

kifizetések alkalmával folyamatos atrocitások érték a hivatal dolgozóját, ezért vált 

szükségessé az a megoldás, hogy pénztár nyitva tartások alkalmával ne maradjon egyedül a 

munkatárs. 

 

Tímár László Tarnaméra polgármestere 

 

Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16.37 órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 
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Kis István 

Boconád község 

polgármestere 

Tímár László 

Tarnaméra község 

polgármestere 

Csintalan István 

Zaránk község 

polgármestere 

Vargáné Tóth Márta 

jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 
Dr. Almádi József 

Boconád község 

képviselő 

Keresztesiné Ollári Anna 

Tarnaméra község 

képviselő 

Csintalan József 

Zaránk község 

képviselő 

 


