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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 4-én 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, Pankotai
István, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről bejelentetten távol van Dolog Péter képviselő, Dr. Halász István
László képviselő, Molnár István képviselő. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Papp József képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester elmondja, hogy a soron kívüli testületi ülés összehívását Bunta Ferenc és Dolog Györgyné képviselők kezdeményezték, a
labdarugó egyesület helyzetének megvitatása céljából. A tárgyban írásos előterjesztés nem érkezett, így döntés előkészítés sem készült.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirend, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a napirendet megtárgyalásra, valamint a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv
hitelesítők személyét.
Hornok Sándor polgármester átadja a szót a Bunta Ferenc képviselőnek, megkérdezi, hogy mi a téma?
Bunta Ferenc: az egyesület anyagi helyzete többször szóba került. Kértek támogatást, amit az év elején meg is szavaztak részükre, 600 e Ft-ot dologi
kiadásra, 400 e Ft-ot támogatásként. Fordítva kellett volna 400 e Ft dologi kiadásra, 600 e Ft átadott pénzeszközként, ezt a testület nem szavazta meg. Több
alkalommal felmerült a kérés, hogy még 200 e Ft-ot adjanak az egyesületnek, de ez nem valósult meg. Legtöbbször az volt az indok, hogy sok pénzt adott az
önkormányzat, minden évben ő húzza ki a sárból az egyesületet. Miért nem jönnek el a képviselő-testületi ülésre, nincs kivel megbeszélni. Most itt vannak,
meg lehet beszélni. Meg kellene beszélni, hogy egyáltalán hogy jutottak ide, görgetik maguk előtt az adósságot. Hogyan tovább? Most itt vannak, el lehet
számoltatni őket. Az elnök úr nem jön el?
Pankotai István: egy levelet hozott neki a Szpisják Tibor elnök úr. Nagyon sajnálja, hogy nincs itt, de családi okok miatt nem tud részt venni a képviselőtestületi ülésen. Kérése az volt, hogy a levél felolvasásra kerüljön.
"Tisztelt tarhosi Képviselő-testület !
A Képviselő-testület október 4-ei 18 órai ülésén magántermészetű elfoglaltságom miatt részt venni nem tudok. A meghívást köszönöm! Azt tapasztalom,
hogy a szakosztály válságban van. Több magánszemély, a baráti kör, sok szurkoló jelentős anyagi és erkölcsi támogatása mellett az önkormányzat nem
teljesíti a vállalt kötelezettségét. Még a tavalyi bajnokság nevezési díját sem fizette ki, nemhogy az ideit. Ez egyre fokozódó morális válságot okoz a csapaton
belül, és súlyos sportdiplomáciai veszteséget okoz. Érthetetlennek tartom az önkormányzat viselkedését! Ellehetetleníti, sőt elüldözi a jószándékú
támogatókat, támogatás nélkül pedig nem tud létezni a szakosztály! Kérem az Önkormányzatot, hogy vállalt kötelezettségét időarányosan, 2007. október 15ig teljesítse! Ennek elmaradása esetén lemondok sportköri elnöki megbízatásomról, és mivel "okafogyottá" válik, megszüntetek minden anyagi támogatást!
Kérem levelem szíves tudomásul vételét.
Békés, 2007. október 4.
Szpisják Tibor"
Pankotai István: a sportdiplomáciát úgy gondolta, hogy 2-3 évvel ezelőtt Tarhos megnyerte a sportszerűségi versenyt, most viszont Tarhos a
legsportszerűtlenebb csapat. Érződik az, hogy nincs befizetve a nevezési díj, s valamilyen szinten próbálnak a csapatnak "betartani". A büntetés mértéke is
sokkal szigorúbb. Az október 15-ei határidő pedig azt jelenti, hogy a tavalyi évre 220 e Ft nevezési díj nincs még befizetve. Úgy kapott szeptember 15-án
határidőt október 15-ig, Tóth Márton instruktortól, hogy október 15-ig 320 e Ft-ot be kell fizetni - 220 e Ft tavalyi nevezési díj, 100 e Ft idei nevezési díjból egy
rész - . Ha ez nem történik meg, akkor büntetőpont levonás fordulónként 3 pont. Ezt biztos, hogy nem fogják megvárni. November 1-je után pedig kizárják a
csapatot. Sajnálja, hogy a többi testületi tag nem jött el, szerette volna, ha legalább a háziorvos itt van. A vállalt kötelezettség - amit a Szpisják úr említ a
levelében - azt jelenti, hogy amikor a csapat megnyerte a bajnokságot és lehetősége lett volna a megye I. osztályban játszani, akkor az anyagiak miatt ismét
a megye II-ben indult, s akkor a polgármester azt mondta, hogy megpróbálják tisztességgel végigjátszani. Márciusban az önkormányzat részéről kértek tőle
kimutatást. Az idei költségvetés 3 millió forint. Az erkölcsi elismerés a községé, mivel az egyesület Tarhos néven fut. Amire minden évben szüksége lenne az
egyesületnek az a nevezési díj, ami tartalmazza a játékvezetői díjat stb. Ez a költség 670 e Ft, most ezen múlik a tarhosi labdarúgás jövője. Tavaly
létrehozták a baráti kört (47 fő x 3.000,- Ft), amiből a játékengedélyt kifizették. Próbálták a falut mozgósítani, hogy ne csak az önkormányzatra
támaszkodjanak. Mindig téma volt, hogy mire megy el az a pénz, amit a vállalkozók és szponzorok adnak. Erre azt tudja mondani, hogy nem nyilvános.
Szpisják Tibor támogatása éves szinten 1,5 millió forintot tesz ki, amiből a szertárost, tisztítószereket, egyéb játékosoknál felmerült költségeket fizet. Az
intézet részére szakképzési hozzájárulást fizet, cserébe a busz rendelkezésre áll. Ez kb. 600 e Ft. Arra kéri az önkormányzatot, hogy mérlegeljen, mert ha
nem lesz kifizetve október 15-ig a 320 e Ft, akkor a sportegyesületnek vége. Akkor a település el fog esni 2300 e Ft-tól fog elesni. Úgy gondolja, hogy amit
szponzoroktól kapnak támogatást azzal el tud számolni feléjük.
Hornok Sándor: július 30-án a testület napirendi pontként tárgyalta az egyesület helyzetét soron kívüli testületi ülésen. Erre a testületi ülésre meghívást kapott
az egyesület, amin nem képviselte magát. Mivel ez ügyben konkrét kérés sem volt bent - csak hallomásból tudták, hogy gond van - ettől függetlenül
tárgyalták. Megkérték az MLSZ-től a 2007/2008-as bajnokságban való részvétel feltételét, amikor közölték, hogy az elmúlt bajnokságra eső tartozás még
nincs kifizetve, ami - büntetéssel együtt - 236.400,- Ft. A 2007/2008-as bajnokság díjából július 3-ig 100 e Ft-ot, augusztus 3-ig 140 e Ft-ot, november 16-ig
160 e Ft-ot. Összesen 636.400,- Ft-ot kell fizetni ebben az évben, és még tavaszra is marad. A testület úgy foglalt állást, hogy nincs lehetősége további
összeggel támogatni az egyesületet. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat tervezi az "életét", egy évre terven, van költségvetés és ahhoz tartja magát. A
költségvetés készítésekor az volt a javaslata a koncepcióban, hogy adjanak egymillió forintot és oldja meg a problémáját az egyesület. Azt is tudni kell, hogy
a település ÖNHIKI-s, ezért működésre nem elég az a támogatás, amit normatív módon kapnak, hanem külön kérnek még pénzt, hogy működni tudjanak.
Ezért nem engedi meg a ÖNHIKI pályázat, hogy civil szervezeteket támogasson az önkormányzat. Azt az összeget, amit ilyen célra átad az önkormányzat,
azt a pályázaton nem ismerik el. Ha egymilliót adnak támogatásként az egyesületnek, akkor az egymillió forintot levonják. Ezért úgy döntöttek, hogy 600 e Ftot természetben, 400 e Ft-ot készpénzben adnak. Akkor a sportegyesületnek is megfelelt. Ez volt év elején. Ha a sportegyesület is tervez, akkor a jövőt
kellett volna látnia. Az önkormányzat nem teheti meg, hogy folyamatosan többletterhet vállaljon, terv alapján gazdálkodik. A 400 e Ft-ot jóváhagyta a testület,
és mivel bajban volt az egyesület - múlt évi tartozás miatt - az összeget soron kívül át is utalták. Annyi idő telt el, amíg az egyesület számlát nyitott. Ezzel az
önkormányzat - március hónapban - a pénzügyi kötelezettségét teljesítette is. A rezsiköltséget pedig folyamatosan fizeti az önkormányzat. Megjegyzi, hogy
március hónapban az önkormányzatnak bérhitelt kellett felvennie, hogy a munkabérek, segélyek kifizetésre kerüljenek. Az önkormányzat pénze nagyon ki
van számolva, nem tudja, hogy év végéig hogy lesz elég. Az ÖNHIKI-nél vizsgálják a civil szervezetek részére adott támogatást, és azt levonják. Ha lenne is
pénze az önkormányzatnak és adnának, akkor szabálytalanul járnának el.
Pankotai István: 600 e Ft készpénz lett volna elég a tavalyi év kitisztázására, nyártól lett volna valahogy. Bunta Ferenctől és még két képviselőtől is azt
hallották, hogy 600 e Ft készpénzt kap az egyesület, 400 e Ft lesz a rezsire. Megjegyzi, hogy a 400 e Ft-ot sokallja a dologi kiadásra, mert szerinte 300 e Ft
elégnek kellett volna, hogy legyen. Többletfogyasztás akkor volt, amikor folyt az építkezés, mert szeptemberben már fűteni kellett, hogy a fal száradjon.

Amikor megtudták a testület döntését, már nem volt mit tenni. 36 e Ft-ot már kifizetett a baráti kör által összeadott pénzből. A testületi tagok kérjék a dologi
kiadások kimutatását.
Kovács Sándorné: kérdezzék már meg, hogy a tavalyi nevezési díj miért nem lett kifizetve?
Bunta Ferenc: miért nem lett kifizetve a nevezési díj?
Hornok Sándor: az önkormányzat nem vállalta, hogy kifizeti a nevezési díjat sem most, sem korábban. Tavaly decemberben maradt pénze az
önkormányzatnak és akkor fizettek 200 e Ft-ot.
Bunta Ferenc: mindig az ÖNHIKI-re hivatkozik a polgármester. Amikor a polgármesteri fizetés és a költségátalány meg lett emelve, akkor nem hivatkozott az
ÖNHIKI-re. A Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületnek átutalt 400 e Ft-ot testületi hozzájárulás nélkül, - véleménye szerint törvényellenesen - akkor
nem hivatkozott az ÖNHIKI-re. Mit csinált az egyesület eddig? Itt van egy sportegyesület, ami nagyon sok embert érint a faluban, sok gyereket, erre meg
nincs pénz.
Kovács Sándorné: kérik, hogy reagáljon erre a polgármester.
Hornok Sándor: nem tud reagálni, mert hülyeséget beszél a képviselő.
Bunta Ferenc: nem igaz, hogy a 8-as szorzót nem ismeri el az ÖNHIKI? 750 e Ft-ot kivett a béremelés a kasszából.
Hornok Sándor: nincs köze a kettőnek egymáshoz.
Bunta Ferenc: ugyanúgy levonják az ÖNHIKI-ből. Egyébként az egyesület is törvénytelenül működik, mert a székhelye önkormányzati tulajdonban van és
nincs tulajdonosi hozzájárulás.
Kovács Sándorné: egyáltalán szeretné-e támogatni a sportot a polgármester?
Hornok Sándor: igen támogatná a sportot, ha lenne miből.
Többen beszélnek, zógolódnak egyszerre, ezért felszólal a jegyző:
Dr. Balaton Henrietta: szeretné megkérni a jelenlévőket, hogy aki a képviselő-testületi ülésen szeretne felszólalni annak - az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata értelmében - szót kell kérnie és a jegyzőkönyv rögzítése érdekében szeretné, ha a felszólaló a nevét is elmondaná.
Hornok Sándor: ez nem falugyűlés, hanem testületi ülés. A testületi tagok kapnak szót.
Többen: akkor minek vannak itt?
Bunta Ferenc: amikor a "szemetesek" itt voltak, akkor azoknak nem mondta ezt a polgármester.
Hornok Sándor: a képviselő-testületi tagoké a szó. Van-e kérdés?
Bunta Ferenc: kéri a polgármestert, hogy válaszoljon a kérdésére.
Hornok Sándor: ő már megválaszolta egy szóval. A témához kapcsolódó kérdést tegyenek fel.
Papp József: hol tart a dologi kiadás összege?
Dr. Balaton Henrietta: pontosan nem tudja megmondani, de kb 350 e Ft körül van az áram, víz, gáz.
Papp József: ő is megfordította volna a támogatás arányát, de ezer embertől vennék el. Szívesen megveszi a támogatói kártyát, támogatja a sportot, de nem
kapják a meg a forráshiányra a támogatást.
Bunta Ferenc: máshova van pénz?
Pankotai István: polgármester úr említette a megye III: osztályt, 300 e Ft-on múlik. Meg lehet próbálni, csak nem lesz kivel és mivel. Amióta megalakult az
egyesület, - 1996 óta - az önkormányzat nem támogatta szereléssel őket. A támogatás elment a nevezési díjra. Azokat a szereléseket amiket a Mucsi
Istvánnal összeszedtek - 1,5 millió forint értékű - azt ők el fogják vinni. Mérlegelni kellene, hogy hogy fog ott működni tovább a sport. A megye III-ban is kell
utazni.
Hornok Sándor: az egyesületnek is kell éves tervet készíteni, amiből láthatja, hogy meg tud élni, vagy nem. Jellemző volt az egyesületre, hogy a
gazdálkodást nem tervezte. Van költségvetése erre az évre az egyesületnek? Miért egyeztek bele, hogy elég lesz 400 e Ft támogatás?
Pankotai István: a képviselő-testület döntött, ők nem egyeztek bele.
Hornok Sándor: jegyzőkönyvben van róla szó, hogy a 400 e Ft támogatást jóváhagyták.
Pankotai István: ők nem hagyták jóvá, amikor a testület döntött a támogatásról. 600 e Ft-ról volt szó.
Hornok Sándor: akkor már tudni kellett volna, hogy a 400 e Ft támogatás kevés lesz.
Pankotai István: a jegyzőkönyvet megnézhetnék, hogy hol mondtak ilyet és ki.
Szilágyi Anikó: mennyit kellene most kifizetni?
Hornok Sándor: az MLSZ-től kapott információ szerint 636.400,- Ft-ot, de ha 36.400,- Ft rendezésre került, akkor 600 e Ft-ot kell kifizetni.
Szilágyi Anikó: tehát, ha 600 e Ft-ot szavaznak meg, az sem lett volna elég. Amikor az önkormányzati költségvetés készült, kérte a sportegyesületet, hogy
mutassák be a saját költségvetésüket, hogy lássák mennyiből gazdálkodnak, és mire költenek. Mindig úgy történt, hogy amikor pénz kellett az egyesületnek
beüzentek az önkormányzathoz. Sehol nem volt leírva, bemutatva, hogy mennyiből lehet működtetni a sportegyesületet.
Pankotai István: az önkormányzatnak nincs ahhoz köze, hogy kinek mennyit fizetnek. Mucsi Istvánnak mivel elnökségi tag 400 e Ft a tisztelet díja. Az
egyesületnek az egymillió forint elég lett volna, 350 e Ft dologi és 650 e Ft készpénz formájában.
Szilágyi Anikó: minden évben görgetnek adósságot maguk előtt. Ő amióta itt van, azóta nem látott normális költségvetést. Soha semmi nem elég.
Pankotai István: azért nem elég, mert azt a 200 e Ft-ot még 2006 júliusába kellett volna befizetni.
Hornok Sándor: amikor az MLSZ-t felhívja és azt mondja Tóth Márton, hogy semmilyen halasztást nem ad, mert ha van arra pénze az egyesületnek, hogy
játékosokat vegyenek, akkor a nevezési díjat is kell fizetni.
Pankotai István: a játékosok díját az egyik szurkoló adta és ehhez nincs senkinek semmi köze.

Lengyel István: Tarhoson hagyománya van a futballnak. A csapat odaadással futballozik, büszke a csapatra.
Dolog Györgyné: nem érti, hogy mennyit kell kifizetni, 600 e Ft-ot, vagy 320 e Ft-ot?
Hornok Sándor: a 600 e Ft-ot kell kifizetni ebben az évben.
Pankotai István: 320 e Ft-ot kell december 15-ig kifizetni, és még megnézné, hogy a rezsi hogy került eddig 350 e Ft-ba.
Kovács Sándorné: jó lenne tisztán látni, hogy miért jön évről-évre át a nevezési díj hátralékként?
Hornok Sándor: ezt nem a képviselő-testülettől kell megkérdezni, hanem a sportegyesülettől. Az önkormányzat soha nem vállalta költségvetésében, hogy a
sportegyesületnek a nevezési díját kifizeti.
Bunta Ferenc: 1400 e Ft-ot adott az önkormányzat az egyesületnek papíron. A legnagyobb tétel 367 e Ft, mire ment el?
Pankotai István: hagyják abba a személyeskedést, próbáljanak a sportért tenni. Mindenki érezze át a saját felelősségét. Csak azt kérik az önkormányzattól,
hogy a nevezési díjat fizessék ki. Azt amit Bunta képviselő mondott, azt ő mint sportvezető kért ki Vámosnétól 5 évre visszamenőleg. Abban az összegben
volt felújítás stb., viszont ott nem történt semmi. Pályázni 5 millió forintra lehetett volna, a polgármester 1920 e Ft-ra pályázott. Szeretné, ha megnéznék a
képviselők, hogy a vizesblokk hogy néz ki. A mai napig nincs átadva a vizesblokk. Hámlik a fal, nem lett kitakarítva. Társadalmi munkában megcsinálták
volna, de azt mondta a polgármester úr, hogy a kivitelezésnek egyeznie kell a költségvetéssel a tervekkel. Ezzel szemben - le lett fényképezve - bontott tégla,
cserép, ajtó. Hogy került akkor közel 2 millió forintba?
Hornok Sándor: az egyesület ingyen használhatja az épületet, nem az egyesületé a pálya, az épület.
Pankotai István: mennyire lehetett volna pályázni?
Hornok Sándor: semmi köze az egyesületnek, ez nem az egyesület támogatása. Ez egy önkormányzati épület, amit használ az egyesület. Sajnos ennyivel
támogatták, mert a megkért 3,2 millió forint költséget lefaragták azzal, hogy csökkentsék a műszaki tartalmat. A műszaki tartalmat nem lehetett csökkenteni
csak úgy, hogy használt anyagokat építettek be. De ez nem idetartozó téma.
Mucsi István: szégyennek tartja, hogy ezen vitatkoznak. Nem az összegen múlik a támogatás, hanem azon, hogy akarnak adni vagy sem. Pankotai István
felvetésére pedig annyit szeretne mondani, hogy visszautasítja azt, hogy ő bármikor egy forintot is felvett volna az egyesülettől.
Hortobágyi József: véleménye szerint a polgármester és az egyesület között a legutóbbi ülésen született egy hallgatólagos megegyezés. Az egyesület
megszervezte a baráti kört, ami ha szerényen is de támogatja az egyesületet, akkor a másik félnek is teljesíteni kell az ígéretét. Belépőket is el kezdték
szedni. A falu élete nem csak kocsmázásból áll, legyen tartalmas elfoglaltság. Nevelni is lehet a sporttal. A település mindig is ÖNHIKI-s település volt - a
szülei képviselők voltak - s a falu még mindig létezik.
Pankotai István: az is megoldás lenne, ha az önkormányzat vállalná, hogy a 650 e Ft nevezési díjat befizeti + a rezsit. (a rezsi összegét túl magasnak tartja,
nem hiszi, hogy 350 e Ft-ba kerül) Az egyesület pedig azt vállalja, hogy megye II. osztályban működteti a csapatot. Kéri a képviselőket, hogy kérdezzenek
meg más önkormányzatokat, ahol megye II. osztály működik, hogy ők hogyan csinálják.
Szilágyi Anikó: azt szeretné tudni, hogy hány tehetséges fiatal tarhosi focizik a csapatban?
Játékosokat vesznek?
(négy játékos áll fel)
Pankotai István: a támogatók veszik, nem az egyesület. Az egyesület senkit nem fizet.
Szilágyi Anikó: mit tartalmaz a 3 millió forint?
Pankotai István: labda, háló, szertáros, felszerelés, tisztítószer. Azt kell mérlegelni, hogy kinőttek a gyerekek, akik megye II. osztályban játszanak. Akkor,
amikor a játékosok kimennek a pályára Tarhost képviselik.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy visszamenőleg 5 évre, amit az egyesületnek papíron odaadtak és valójában nem ment oda, azt tessék visszamenőleg odaadni
nekik. Számoljanak el.
Hornok Sándor: vállalja, hogy amit a sportegyesületnek utalt az önkormányzat és nem kaptak meg azt az utolsó fillérig meg fogják kapni. Ismét elmondja,
hogy amit az önkormányzat a költségvetésében megígért azt márciusban kis is utalta.
Van-e még kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 19 órakor bezárja.
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