
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat

3331 Tamaszentmária, Egri u.2.

Iktatószám: T/105/2020

JEGYZŐKÖNYV

TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020.augusztus 28. napján megtartott testületi üléséről

Határozatok:

27/2020.(VIII.28.) határozat
28/2020.(VIII.28.) határozat
29/2020.(VIII.28.) határozat
30!2020.(VIII.28.) határozat
3 1!2020.(VIII.28.) határozat

Rendeletek:
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat

3331 Tamaszentmária, Egri u.2.

Je~vzőkönvv

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.augusztus 28.-én
15.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Ülés helye: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 3331 .Tarnaszentmária, Egri u. 2. sz.

hivatali helyiségében.

Jelen vannak:

1. Flesch Gabriella polgármester
2. Török Gábor alpolgármester
3. Erdei Csaba képviselő
4. Dr. Szalay István képviselő

Tanácskozási jo2Eal meEjelent:

1. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző

Távolmaradását jelezte: Simomié Szilák Nikolett képviselő

Flesch Gabriella uol2ármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról.

A napirendi pontok a következőek:
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NAPIREND:

. Javaslat a Magyar Falu Program „ Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” című pályázat benyújtására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester

2. Javaslat a Magyar Falu Program „Építési telek kialakítása, közművesítés” című
pályázat benyújtására

Előadó: Flesch Gabriella polgármester

3. Javaslat Verpelét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő megállapodás
megkötésére.

Előadó: Flesch Gabriella polgármester

4. Javaslat települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatás kifizetésére

Előadó: Flesch Gabriella polgármester

Fleseh Gabriella pol2ármester: Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontokkal kérem

kézfeltartással jelezze.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozta

27/20204V111.283 h at á r o z a t

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

NAPIREND:

I. Javaslat a Magyar Falu Program „ Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” című pályázat benyújtására
Előadó: Fleseh Gabriella polgármester

2. Javaslat a Magyar Falu Program „Építési telek kialakítása, közművesítés” című
pályázat benyújtására

Előadó: Flesch Gabriella polgármester
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3. Javaslat Verpelét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő megállapodás
megkötésére.

Előadó: Flesch Gabriella polgármester

4. Javaslat települési iskoláztatási és óvodáztatási támogatás kifizetésére

Előadó: Flesch Gabriella polgármester

Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

I. Napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program „ Elhagyott ingatlanok
közcélra történő megvásárlása” című pályázat benyújtására

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztés mindenki megkapta, van kérdés
hozzászólás?

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kérem szavazzanak elfogadják
e a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása”
című alprogramra pályázat benyújtását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program
keretében a „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogramra ingatlan
megvásárlásához, valamint a járulékos költségre legfeljebb 5.000.000 Ft támogatási összeg
erejéig.

A pályázat benyújtásáról, az adott megvásárolni kívánt ingatlan pályázati érintettségéről, az
adott megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztásáról és a kötelezettségvállalásokról a
polgármester jogosult intézkedni.

Megállapítom, Tamaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
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28/2020.(VIII.28.) h a t á r o z a t

Tamaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

Tamaszentmária Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program
keretében a „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogramra ingatlan
megvásárlásához, valamint a járulékos költségre legfeljebb 5.000.000 Ft támogatási összeg
erejéig.

A pályázat benyújtásáról, az adott megvásárolni kívánt ingatlan pályázati érintettségéről, az
adott megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztásáról és a kötelezettségvállalásokról a
polgármester jogosult intézkedni.

Felelős: Flesch Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

II. Napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program „Építési telek kialakítása,
közművesítés” című pályázat benyújtására

Fleseh Gabriella polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a leírtakhoz van
kérdés hozzászólás?

Kérdés hozzászólás nem érkezett javaslom elfogadásra az Építési telek kialakítása,
közniüvesítés című pályázaton való részvételt. Aki egyetért kérem kézfeltartással
szavazzanak.

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

29/2020.(V11L28.) h at á r o z a t

Tamaszentmária Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program
keretében a „Építési telek kialakítása, közművesítés” című alprogramra pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásáról, az ehhez kapcsolódó szükséges dokumentumok beszerzéséről a
polgármester jogosult intézkedni.

Felelős: Flesch Gabriella polgármester

Határidő: azonnal
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III. Napirendi pont: Javaslat Verpelét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő
megállapodás megkötésére

Fleseh Gabriella polgármester: Mint azt Ti is tudjátok a júniusi hirtelen lezúduló csapadék
nagy károkat okozott települásünkön. Sokat jelentett volna, ha segítségül tudtuk volna hívni
az Onkéntes Tűzoltó Egyesületet az átereszek akadálymentesítésáhez. Ezt nem tudtuk igénybe
venni, mert ehhez az Egyesületnek területileg engedélyeztetni kell a hatáskörüket, de ezt csak
érvényes megállapodás tekintetében tudják csak megtenni. Arra az álláspontra jutottam, hogy
a jövőre való tekintettel 2020.09.01 napjával kössünk egy megállapodást a nevezett
szervezettel, hisz a viszontagságos időjárás ezt indokolttá teszi, továbbá amennyiben
rendelkezünk ezen megállapodással a jelzések előbb hozzájuk érkeznek be ás sokkal
hamarabb segítségünkre tudnak sietni.

Van kérdés hozzászólás?

Dr. Szalay István képviselő: Ez milyent terhet ró a költségvetésünkre?

Flesch Gabriella polgármester: Éves szinten 200.000 forintot jelent.

Van más kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs kérem készfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta a javaslatot ás az alábbi határozatot hozta:

3012020.(V11L28.) h a t á r o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Verpelét
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. adószám:
18575046-1-10) határozatlan időtartamra megállapodást köt.

A megállapodásban rögzített feladatok eUátásra a szerződéskötés napjától számított
évenkénti 200.000 forint azaz kettőszázezer forint összegben állapodnak meg.

A megállapodás megkötés napjától számított szolgáltatási díj 2020.12.31. napjáig 66.667
forint azaz hatvarihatezer-hatszázhatvanhét forint.

IV. Napirendi pont: Javaslat települési iskoláztatási ás óvodáztatási támogatás
kifizetésére

Flesch Gabriella nolzármester: 2020. évben ismét lehetőség van települési iskoláztatási- ás
óvodáztatási támogatás igénylésére, melyet önkonnányzatunk a szociális normatíva terhéből
biztosít. A támogatás a Tarnaszentmárián életvitelszerűen lakó( lakóhellyel rendelkező )
gyermekek részére jár, annak kifizetése a törvényes képviselő részére történik meg.

A jogosultságot minden esetben iskola -óvoda látogatási bizonyítvánnyal ( tényleges
intézményi jogviszony ás intézménylátogatás szükséges ) kell igazolni. A támogatás
megállapítása egyedi határozat nélkül történne, a jogosultsági feltétel igazolása alapján.

Javaslom a képviselő-testületnek a támogatás kifizetésének jóváhagyását!
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31/2020.(VIII.28.) h a tár o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete minden életvitelszerűen
Tarnaszentmárián élő( Tamaszentmária lakóhellyel rendelkező ) óvodás, általános iskolás,
középiskolás, felsőfokú nappali intézményben tanuló részére a 2/2020.(II.12.) önkormányzati
rendelet 12.* -ban meghatározottak szerint támogatást állapít meg.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésével.

Felelső: Felsch Gabriella polgármester
Határidő: azormal

Flesch Gabriella poluármester: Mivel más kérdés észrevétel nem hangzott el az ülést
bezárom.
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Kozma-Kékesi Gitta

alj egyző


