Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 26-án megtartott soron kívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Lipcsei
Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László, Dolog Péter és Molnár István
képviselők távol vannak. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Bunta Ferenc és Dolog Györgyné képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Hornok Sándor polgármester a meghívóban közölt napirendet kiegészíti:
Napirend:
1./ Hozzájárulás a DAREH Társuláshoz történő csatlakozáshoz
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Településrendezési terv elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Békéscsaba Város Önkormányzatának kérése pályázati önrész vállalására tűzoltóautó beszerzéséhez
Előadó: Hornok Sándor polgármester
4./ Gazdasági Program határozat számának pótlása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5./ Információs tábla önrészének biztosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
6./ Gyermekjóléti szolgálat társulásban történő ellátása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a kiegészített napirendi pontokról szavazzon a képviselő-testület.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Hozzájárulás a DAREH Társuláshoz történő csatlakozáshoz
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a társulásba történő belépéshez és kilépéshez is szükséges a többi település hozzájárulása. Az előterjesztésben szereplő települések most
kívánnak a társuláshoz csatlakozni, ehhez szükséges az önkormányzat nyilatkozata.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
85/2007. (IX. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzatai
Társulás tagja:
A.

Hozzájárul az alábbi 17 települési önkormányzat képviselő-testületének társuláshoz történő csatlakozáshoz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

B.

Ambrózfalva Község Önkormányzat
Apátfalva Község Önkormányzat
Bélmegyer Község Önkormányzat
Csanádalberti Község Önkormányzat
Csárdaszállás Község Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Földeák Község Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hunya Község Önkormányzat
Kétegyháza Község Önkormányzat
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Makó Város Önkormányzat
Maroslele Község Önkormányzat
Mezőkovácsháza Község Önkormányzat
Óföldeák Község Önkormányzat
Pitvaros Község Önkormányzat

Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerint módosított alapító okirat aláírására.

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirend: Településrendezési terv elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: az elmúlt testületi ülésen nem született határozat és rendelet, ezért ismételten a testület elé terjeszti. Tájékoztatja a képivselő-testületet, hogy
18/2006. (V. 17.) határozattal a településfejlesztési koncepció vitaanyagát kiegészítésekkel elfogadta. A 19/2006. (V. 17.) határozattal a településszerkezeti
terv munkaközi anyagát megtárgyalta és továbbtervezésre alkalmasnak találta. Hangsúlyozni szeretné, hogy a korábbi testület ezeket a határozatokat már
elfogadta.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Bunta Ferenc: a múltkor már jelezte, hogy amíg át nem tudja tüzetesen tanulmányozni az anyagot, addig azt nem tudja elfogadni. Ez változatlanul fennáll.
Tudomása szerint a terv elfogadásának határideje december 31., nem érti mire a nagy sietség. Ha a többi képviselő megszavazza, vállalja a felelősséget.
Hornok Sándor: nem a terv elfogadásának határideje december 31., hanem - általánosan - a településeknek addig rendelkezniük kell a tervvel. Ez egy
pályázat megvalósulásának eredménye.
Bunta Ferenc: ez nem olyan kis anyag, hogy rövid idő alatt át lehessen nézni. Ő a maga részéről nem tudja elfogadni addig, amíg át nem nézi.
Dolog Györgyné: ha valaki változtatást szeretne, annak igazodnia kell a településrendezési tervhez?
Hornok Sándor: az építési hatóság csak úgy adja ki az engedélyt, ha az igazodik a településrendezési tervhez.
Papp József: van-e még arra mód, hogy a terven javítást javasoljanak?
Hornok Sándor: nem lehet, mert egyszer már elfogadták, ez már a végleges forma. Szakhatóságok, szomszéd települések, civil szervezetek véleményezték.
Több héten keresztül ki volt függesztve a hirdetőn. Az idő alatt lehetett volna változtatásokat javasolni, ellene felszólalni. A szakhatóságoktól érkeztek
észrevételek, melyeket a tervezők átvezettek, majd újra jóváhagyatták a szakhatóságokkal, valamint az országos főépítésszel. Ők a végleges változatot
jóváhagyták - civilek nem jeleztek változtatást -, ezáltal a terv jogerőssé vált. Ez már csak formaság.
Dr. Balaton Henrietta felolvassa a 18/2006. (V. 17.) határozatot.
Dr. Balaton Henrietta felolvassa a 19/2006. (V. 17.) határozatot.
Szilágyi Anikó: a kiegészítésekből mi valósult meg?
Hornok Sándor: a kiegészítések mindegyike megvalósult, a tervbe átvezetésre került. Ezért javasolta a képviselőknek, hogy jöjjenek be a hivatalba és nézzék
meg a tervet.
Dolog Györgyné: ő ma átlapozta - bár nem nagyon ért hozzá - és azt szeretné megkérdezni, hogy a bányagödörnél lévő területet miért kell vizes területként
nyilvántartani?
Hornok Sándor: azért, mert ott arra lehetőség van. Azt jelenti, hogy a későbbiekben azt a területet lehet vizes helyként hasznosítani.
Szilágyi Anikó: minősített többség szükséges?
Dr. Balaton Henrietta: a rendelethez igen, a határozathoz nem.
Hornok Sándor felolvassa a településszerkezeti tervről szóló határozati javaslatot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 4 nem szavazattal a településszerkezeti tervről szóló határozatot elutasítja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 4 nem szavazattal a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet elutasítja.
3./ Napirend: Békéscsaba Város Önkormányzatának kérése pályázati önrész vállalására
Előadó: Hornok Sándor polgármester

tűzoltóautó beszerzéséhez

Hornok Sándor: Békéscsaba Város Önkormányzata 2 tűzoltóautót kíván pályázaton vásárolni. A két jármű bekerülési költsége kb. 150 millió forint, melyből 20
% önrésszel - 30 millió Ft - kell rendelkezni. Tarhos község a békéscsabai Tűzoltóság elsődleges működési területéhez tartozik, ezért kérik, hogy a
pályázatot anyagilag is támogassa az önkormányzat. Az önrész megosztásának alapjául a települések lakosságarányát vették figyelembe a tűzoltóság
elsődleges működési körzetének összlakosságához képest. 15 település tartozik Békéscsaba körzetéhez, létszámarányosan - a lakónépesség alapján Tarhos 954 fő, 0,7798 %, összegszerűen 233.954,- Ft. A testületnek arról kell döntenie, hogy nyertes pályázat esetén Tarhos önkormányzata vállalja-e a
ráeső önrészt. Pályázatot október 31-ig kell benyújtani.
Dolog Györgyné: az önrészt jövőre kell biztosítani?
Hornok Sándor: most kell vállalni az önrészt, de a jövő évi költségvetésben kell szerepeltetni.
Bunta Ferenc: a pályázat elbírálási ideje nincs a levélben?
Hornok Sándor: nincs. Ő nem javasolja az önrész vállalását, mivel nem ismert az önkormányzat jövő évi leterheltsége. Magasnak tartja az önrész összegét.
Bunta Ferenc: véleménye szerint az önrész lakosságszám-arányosan elenyésző. Mit veszíthetnek, azt is meg kell nézni.
Hornok Sándor: kéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot.
Bunta Ferenc: javasolja az önrész vállalását.
Dr. Balaton Henrietta: úgy kell a határozatot megfogalmazni, hogy a jövő évi költségvetést terhelje, mert az idén nem tudnak ilyen összeget vállalni.
Hornok Sándor: kéri a képviselőket, hogy vegyék figyelembe, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészét csökkenti a most vállalt önrész,
mivel beruházásról van szó.
Bunta Ferenc: más szervezeteknek adott támogatás is csökkenti.
Hornok Sándor: nem, mert azok nem beruházás jellegűek. Kéri a jegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.

Dr. Balaton Henrietta: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város megkeresésére, 2 db
tűzoltóautóval kapcsolatos pályázathoz, Tarhos községre lakosságszám-arányosan eső rész tekintetében a 233.954,- Ft-os pályázati önrészt biztosítja,
amennyiben ennek kifizetésére a 2008-as költségvetési évben kerül sor.
Felelős Hornok Sándor polgármester, határidő értelem szerint.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
86/2007. (IX. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város megkeresésére, 2 db tűzoltóautóval kapcsolatos
pályázathoz, Tarhos községre lakosságszám-arányosan eső rész tekintetében a 233.954,- Ft-os pályázati önrészt biztosítja, amennyiben ennek kifizetésére
a 2008-as költségvetési évben kerül sor.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
4./ Napirend: Gazdasági Program határozat számának pótlása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: év elején hoztak határozatot a Gazdasági Program elfogadásáról, melyről lemaradt a határozat szám. Ezért utólag az alábbi határozati
javaslatot terjeszti elő:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. február 21-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott Gazdasági Programot megerősíti.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
87/2007. (IX. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. február 21-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott Gazdasági Programot megerősíti.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
5./ Napirend: Információs tábla önrészének biztosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: az előző testület amikor a Leader pályázatokat tárgyalta, akkor volt egy felkérés a Körösök Völgye Leader Akciócsoportnak, hogy Tarhos
legyen gesztora egy olyan pályázatnak - Közös turisztikai promóció fejlesztése -, mely 10 településnek pályázzon ki információs táblát. Idéz a 2006.
augusztus 16-i jegyzőkönyvből. "A Körösök Völgy Akciócsoport gesztor szerepére kérte fel Tarhost a Közös turisztikai promóció fejlesztése
témakörben. Mivel azonban ez a másik két pályázat esélyeit ronthatná, ezért a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet javasolta a gesztor
szerepére." Az önkormányzatnak két pályázata volt, ezért úgy gondolta, hogy ha vállalják a gesztor szerepét, akkor a nagyobb volumenű pályázatok
helyzetét rontaná, ezért a gesztor szerepét átadták az egyesületnek. Ennek a pályázatnak is van önrésze. "Az akciócsoport résztvevői közösen egységes
turisztikai táblára pályáznának. Egy-egy tábla ára 80 e Ft, az önerő 10.000,- Ft. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy az önrész összegét
átutalnák az egyesületnek, mivel a tábla a falué lenne. Az önkormányzatnak meg kell jelölnie azt a területet, ahová a tábla kihelyezésre kerül. Erre
alkalmasnak tartaná a buszváró körüli területet. Egyetért-e a testület a Leader pályázatokkal? A Képviselő-testület egyetért a pályázatokkal."
Tehát a testület elfogadta, csak határozatot nem hozott. Ez a tábla elkészült, a kihelyezésében annyi változás lenne, hogy nem a buszvárónál lenne, hanem
a hivatal előtt. A tábla egyik oldalán Tarhos térképe, település leírása, a másik oldalon megyei térkép. Az önrészt kellene vállalni. Minden település kapott
felhívást az egyesület részéről. Felolvassa a levelet. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ez beruházási jellegű, ez nincs a költségvetésbe tervezve.
Dolog Györgyné: nem 10.000,- Ft az önrész?
Hornok Sándor: akkor még nem volt ismert az ár.
Dr. Balaton Henrietta: egy tábla ára 10.000,- Ft.
Bunta Ferenc: erről most hall először. Miért nincs betervezve a költségvetésbe?
Hornok Sándor: azért hall erről először, mert az előző testület döntött erről. Kis összegről van szó.
Bunta Ferenc: az egyesület mikor alakult?
Hornok Sándor: tavaly tavasszal alakult az egyesület.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy az információs tábla önrészéről szavazzanak.
Dr. Balaton Henrietta jegyző megfogalmazza a határozati javaslatot: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Leader program
Turistabarát településkörnyezet kialakítása című pályázathoz a településre eső önrészét 26.265,- Ft-ot Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület számlájára
átutalja. Felelős Hornok Sándor polgármester, határidő értelem szerint.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
88/2007. (IX. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Leader program Turistabarát településkörnyezet kialakítása című pályázathoz a
településre eső önrészét 26.265,- Ft-ot Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület számlájára átutalja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Bunta Ferenc: lesz még pénz átutalása az egyesületnek?
Hornok Sándor: igen, sőt még 10 település utalja a pénzt.
Bunta Ferenc: alig alakult meg az egyesület már pályázik. Nagyon furcsa.
Hornok Sándor: örüljenek, hogy vállalta az egyesület.

Bunta Ferenc: önkormányzati hozzájárulás nélkül utalnak százezreket, testületi hozzájárulás nélkül!
6./ Napirend: Gyermekjóléti szolgálat társulásban történő ellátása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a gyermekjóléti szolgálat kistérségben történő ellátását kezdeményezi. Így látja biztosítottnak a szakmai feltételeket. Januártól működne
kistérségi ellátásban, de már most kellene kérni.
Bunta Ferenc: ez nem volt benne a családsegítésben?
Dr. Balaton Henrietta: nem, és a gyermekjóléti szolgálat az, ami a jegyzői gyámhatósággal együttműködő szerv és a jegyző gyámhatóság munkáját kell, hogy
elősegítse. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekekkel való törődés. A feladatot ellátó személy jelzéssel él az orvos, védőnő, pedagógus, jegyző felé,
ha a gyerekkel probléma van. Szerette volna, hogy miután a családsegítés beindult ellátták volna ennek keretében a gyermekjóléti szolgálatot is. Az
önkormányzat vagy önálló intézményt hoz létre a feladat ellátására, vagy a családsegítésen belül végeztetik el ezt a feladatot. Jó megoldásnak tartaná, ha
ezt a feladatot a családsegítésen belül látnák el. Az lenne a legjobb, ha ezt a feladatot központilag - mind a 10 településsel együtt - látnák el. Ha ez nem
megoldható, akkor a családsegítésen belül kellene ellátni.
Hornok Sándor: a kistérségi települések zöme így látja el.
Dr. Balaton Henrietta: pl. a helyettes szülői hálózat működtetését Mezőberény látja el, ahová nehezen vették be Tarhost. A jegyzői gyámhatóságnak nagy
segítség lenne a gyermekjóléti szolgálat.
Hornok Sándor: 250 e Ft-ot adnak egy évre a feladat ellátására. Egy személy foglalkoztatására ez a pénz kevés, de az esetek száma sem indokolja, hogy
állást fenntartsanak. A családsegítésen belül a gyermekjóléti szolgálatot is elláthatnák.
Bunta Ferenc: a családsegítést ki látja el?
Dr. Balaton Henrietta: Nagyné egyszer behozta a hivatalba, nem tudja a személy nevét.
Papp József: nem az önkormányzathoz jár?
Dr. Balaton Henrietta: az ÖNO-ba jár. A gyermekjóléti szolgálattal van kapcsolata, a családsegítéssel nincs.
Bunta Ferenc: a közhasznú egyesületben nincs ilyen személy?
Dr. Balaton Henrietta: a feladat ellátásához kell szakképzettség.
Bunta Ferenc: úgy tudja, hogy elég jól képzett emberek vannak az egyesületbe. Egyesületi tagok kerülhetnek be a családsegítés és idősek nappali
ellátásába. Igaz, hogy testületi határozat van róla, a testületnek kellene döntenie, de nem ez az első, amit nem tart be polgármester úr. Lássák el, ha annyira
közhasznú. Itt a feladat, lehet vállalni ingyen.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor megfogalmazza a határozati javaslatot: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megkeresi a Békési Kistérségi
Társulást a gyermekjóléti szolgálat társulásban való - 2008. január 1-jétől - ellátása ügyében.
Dr. Balaton Henrietta kiegészíti a határozati javaslatot: felelős Hornok Sándor polgármester, határidő 2008. január 1.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
A szavazás eredménye 4 igen szavazat 1 tartózkodás.
Bejelentések
1./ Bejelentés
Hornok Sándor: az elmúlt testületi ülésen egyebek témakörben tárgyalták a Békés Megyei Temetkezési Vállalattal kapcsolatos megkeresést, mellyel
kapcsolatban kiigazítást tenne. Számozott határozat nem született, ezt kellene pótolni.
Felolvassa a határozati javaslatot. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békés Megyei Temetkezési Vállalat által kezelt
állami tulajdonú vagyon átadásáról és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló megállapodást elfogadja. Nyilatkozik továbbá, hogy a Békés
Megyei Temetkezési Vállalat esetleges Korlátolt Felelősségű Társasággá történő átalakulása esetén az önkormányzat nem kíván tagként részt venni.
Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére. Felelős Hornok Sándor, határidő azonnal.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
89/2007. (IX. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békés Megyei Temetkezési Vállalat által kezelt állami tulajdonú vagyon átadásáról
és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló megállapodást elfogadja. Nyilatkozik továbbá, hogy a Békés Megyei Temetkezési Vállalat
esetleges Korlátolt Felelősségű Társasággá történő átalakulása esetén az önkormányzat nem kíván tagként részt venni. Egyben felhatalmazza a
polgármestert az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Hornok Sándor: van-e kérdés, bejelentés a képviselők részéről?
Dolog Györgyné: van-e újabb információ körjegyzőség ügyében?
Hornok Sándor: újabb információval nem rendelkezik. Előzetes beszélgetésen volt Bélmegyer, melyen Csárdaszállás nem vett részt. Arról volt szó, hogy a
múlt héten újra összeülnek, de ez elmaradt. Egyébként mindkét testület hozzájárult, hogy Tarhos csatlakozzon a körjegyzőséghez, azonban le kell tisztázni
az egyéb dolgokat.
Papp József: beszélgetést folytatott a körzeti megbízottal, ahol kiderült, hogy Tarhoson egy héten 2-szer, 3-szor van csak. Szeretné, ha többet tartózkodna
Tarhoson, de ahhoz az önkormányzatnak kérnie kellene. Ezt indokolja az is, hogy hamarosan működni fog a kocsma a Zöldfa utcán és úgy tűnik, hogy nem a
tarhosiak fogják látogatni.
Hornok Sándor: ki adta ki az engedélyt?

Dr. Balaton Henrietta: nem ő adta ki az engedélyt, hanem Békés. Nem kocsma lesz, hanem melegkonyhás vendéglátó egység.
Papp József: lesz italkimérés is.
Hornok Sándor: a szomszédokat nem kérdezték meg?
Papp József: a szomszédok megkapták a határozatot, melyet meg lehet fellebbezni, de nincs értelme.
Dr. Balaton Henrietta: milyen engedélyt kaptak, működési engedélyt?
Papp József: igen, működési engedélyt. Van-e arra mód, hogy a rendőr többet tartózkodjon a községben?
Hornok Sándor: beszélni fog a kapitánnyal.
Papp József: a körzeti megbízott szeretne az önkormányzattól segítséget kérni, hogy a szolgálati lakásba bekössék a gázt. Van-e erre megoldás?
Dr. Balaton Henrietta: jó lenne, ha a lakbért fizetné?
Bunta Ferenc: mennyivel van elmaradva?
Dr. Balaton Henrietta: tudomása szerint csak az első havi lakbér van befizetve.
Hornok Sándor: anyagilag nincs olyan helyzetben az önkormányzat, hogy a gázt bevezesse a szolgálati lakásba.
Papp József: sok lenne a költség?
Hornok Sándor: a jelenlegi rendszer nem alkalmas a gáz bekötésére. Konvektoros megoldás lenne a jó.
Papp József: jövőre nem lehetne bevezetni? Pályázat nincs ilyenre?
Hornok Sándor: nincs lehetőségük a gáz bekötésére.
Papp József: arra nincs lehetőség, hogy a lakó beköttetné, és a költséget lelakná?
Hornok Sándor: hosszú időbe telne, amíg lelakná a gáz bekötésének költségét.
Van-e még kérdés, bejelentés?
Szilágyi Anikó: igaz-e, hogy a szakiskolából ki kell költözniük a lakóknak?
Hornok Sándor: a békési önkormányzat eladásra kínálja az épületet, de arról nincs tudomása, hogy el is adták volna.
Dolog Györgyné: akkor nem kell kiköltözniük a lakóknak?
Hornok Sándor: nincs tudomása róla.
Van-e még bejelentés?
Bunta Ferenc: a sportegyesület be szeretne számolni. Hívják meg őket.
Szilágyi Anikó: egyszer tisztába kellene tenni a dolgot.
Papp József: ha 600 e Ft-ot kapott volna az egyesület, akkor most a 200 e Ft kihúzná őket a bajból?
Bunta Ferenc: nem tudja, most sürgősen 200 e Ft kellene.
Dolog Györgyné: hallgassák meg őket, tegyenek pontot a dolog végére. Ha nem jönnek el, vessenek magukra.
Szilágyi Anikó: őt is megkeresték, az ő lakásán is voltak.
Bunta Ferenc: a képviselők 1/4-e összehívhatja a soron kívüli testületi ülést. Döntsenek most a soron kívüli testületi ülés összehívásáról. Ki az a képviselő,
akinek megfelel a hétfő, vagy kedd este fél 8 a rendkívüli ülés megtartására?
Hornok Sándor: július 30-án, soron kívüli testületi ülésen, - nem a bejelentések között - napirendi pontként tárgyalta a testület a sportegyesület helyzetét. Az
egyesület képviselői nem jöttek el.
Bunta Ferenc: hol van erről a határozat?
Hornok Sándor: nincs határozat, mert nem volt kérés sem. A mai napig nem érkezett kérés!
Dr. Balaton Henrietta: az nem kérés, ha a képviselőnek elmondják a problémát.
Hornok Sándor: Dr. Halász István László kérése alapján hívta össze a soron kívüli testületi ülést - mást is tárgyaltak akkor - , meghívást kapott az egyesület,
amire nem jöttek el. Írásbeli kérelem nem volt arról, hogy mit kérnek. Beszélgettek az egyesület helyzetéről, de határozatot nem hoztak, mert nem volt miről
határozatot hozni.
Bunta Ferenc: mondjanak nekik egy időpontot és eljönnek.
Hornok Sándor: ez már megtörtént július 30-án.
Bunta Ferenc: döntsék el!
Papp József: az egyesület mit vár el az önkormányzattól?
Bunta Ferenc: számoltassa el őket az önkormányzat, tegyenek fel kérdéseket. Elmondhassák gondjaikat. Ha itt lesznek, el lehet mondani, hogy kinek mi a
véleménye. Döntsék el, hogy mikor legyen a soron kívüli ülés.

Hornok Sándor: döntsék el a képviselők, hogy mikor legyen a soron kívüli testületi ülés, és majd tájékoztassák. Megköszöni a részvételt, az ülést 17,07-kor
bezárja.
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