Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 30-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, Dolog Péter 15,02 perctől, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József,
Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Dr. Olasz Imréné Dr. körjegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket, köszönti Dr. Olasz Imréné Dr. körjegyzőt. Megállapítja, hogy az ülésről Dolog Péter
képviselő hiányzik. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Hornok Sándor polgármester ismerteti a napirendet.
Napirend:
1./ Bélmegyer-Csárdaszállás körjegyzőséghez való csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Szilágyi Anikó képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendről a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét, valamint a
napirendet megtárgyalásra.
1./ Napirend: Bélmegyer-Csárdaszállás körjegyzőséghez való csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a Csatlakozási megállapodás tervezetét minden képviselő megkapta, van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban?
Dolog Györgyné: a megállapodásban szerepel Tarhosnál 3 fő, közös, a közös alkalmazottaknál 4 fő. Mennyi tarhosi dolgozó van a közös alkalmazottaknál?
Hornok Sándor: a közös alkalmazottaknál egy tarhosi dolgozó van, mégpedig az adóügyek intézője.
15,02 perckor megérkezik Dolog Péter képviselő.
Bunta Ferenc: ki az konkrétan?
Hornok Sándor: Lipcsei Jánosné.
Dr. Halász István László: a többi dolgozó megmarad.
Hornok Sándor: 4 fő maradna tovább, 1 fő átmegy Bélmegyerre. Munka nélkül nem marad senki.
Dr. Halász István László: ez a lényeg, hogy munka nélkül nem marad senki.
Dolog Györgyné: tudja, hogy Tarhos kényszerhelyzetben van, de a megállapodásban 7. pontban foglaltakat "...míg Tarhos Község Önkormányzata
kinyilvánítja körjeyzőséghez történő csatlakozását és egyben magára nézve kötelezőnek elfogadja a két Önkormányzat között 2007. június 1. napjával kötött
megállapodásban foglaltakat." A két önkormányzat közötti megállapodást nem ismerhetnék meg?
Hornok Sándor: nem lehet beleavatkozni a két település megállapodásába.
Dolog Györgyné: tudni szeretni, hogy mire szavaz.
Hornok Sándor: a meglévő társulási szerződést el kell fogadnia a testületnek.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a két település között született egy megállapodás, amiben a két településre vonatkozó dolgok szerepelnek. A körjegyzőségre
vonatkozó általános dolog az Ötv-ben foglaltak szerint van leszabályozva. A megállapodásban szerepel a körjegyzőség megalakítása, ami 2007. június 1.
napjával kezdődik, benne van az, hogy az Ötv-ben foglaltak szerint alakult meg, benne van, hogy a kiválás az Ötv. szerint hogyan lehetséges, hogyan
lehetséges a csatlakozás, benne van a képviselő-testület hivatala - Bélmegyer-Csárdaszállás Községek Körjegyzőségek név alatt szerepel - ennek a
módosítása a jelenlegi megállapodás tervezetben szerepel, a feladatok, hatáskörök az Ötv. értelmében a községek képviselő-testületek munkájának
segítése, ugyanaz, mint a polgármesteri hivatalok, az illetékességi terület, ami most majd bővül Tarhossal, a szervezeti felépítés - ez benne van a
tervezetben is - munkavégzés körjegyző és aljegyző esetében - három település esetén ez megint másképp alakul - , az ügyrend fogja pontosan
leszabályozni, normatív lehívását Bélmegyer Község Önkormányzata végzi, a különbözet elutalása a körjegyzőség számlájára, hogy történik az elszámolás.
A megállapodás tervezetben azok a pontok kerültek kiemelésre, amelyek módosulnak. Természetesen, ha a csatlakozás megtörténik, kell egy egységes
megállapodást készíteni. A csatlakozási megállapodásban foglaltakat bele kell építeni az eredeti megállapodásba.
Dr. Halász István László: tudomása szerint a lakossági arányosság 2008. január 1-jétől Tarhos viszonylatába 200 fővel változni fog pozitív irányba.
Dr. Olasz Imréné Dr.: Tarhos lakosságszáma 2005-ben 968 fő, 2006-ban 967 fő, 2007-ben 954 fő.
Hornok Sándor: ha több lesz Tarhos lakossága az a következő évet még nem érinti.
Dr. Olasz Imréné Dr.: majd akkor tárgyalnak erről, amikor a körjegyzőség költségvetése készül.
Bunta Ferenc: a megállapodás tervezetben nincs semmi ami konkrét lenne. Konkrétan tudni szeretné, hogy kik és hol maradnak meg. Az előterjesztésben
elsőként szerepel, hogy "A létszám kialakításával kapcsolatos létszámleépítések költsége az adott önkormányzatot terheli 100 %-ban.", mikor arról van szó,
hogy megmarad mindenkinek a munkahelye. Hol marad meg, kik lesznek?
Hornok Sándor: még egyszer kérdezzen a képviselő, mert nem érti a kérdést.
Bunta Ferenc: kiket takarnak a számok?

Hornok Sándor: Tarhost illetően?
Bunta Ferenc: igen, Tarhost illetően.
Hornok Sándor: Tarhost illetően - az előbb elmondták már - jelenleg 5 fő dolgozó van. Három fő - Gézárt Lászlóné, Belenta Anna, Vámos Jánosné - továbbra
is maradnak, 1 fő Lipcsei Jánosné is marad, de közös feladatot fog ellátni, 1 fő, Borbély Lászlóné Bélmegyerre kerül.
Dolog Györgyné: Borbélyné áthelyezéssel kerül Bélmegyrre?
Hornok Sándor: igen, áthelyezéssel.
Dolog Györgyné: a jegyzőnél van létszámleépítés?
Hornok Sándor: igen, a jegyző esetében van létszámleépítés.
Dolog Györgyné: a jegyző létszámleépítése terheli az önkormányzatot?
Hornok Sándor: igen, de az kipályázható. Létszámleépítés miatt áprilisban lehet pályázatot benyújtani.
Bunta Ferenc: ebből a megállapodásból mi derül ki?
Hornok Sándor: a megállapodásban nem kell nevesíteni. Bárki, bármikor elmehet.
Bunta Ferenc: ebből hogy derül ki egyértelműen, hogy megmarad mindenki?
Dr. Olasz Imréné Dr.: jelen pillanatban a körjegyzőség létszáma 11 fő - Bélmegyeren és Csárdaszálláson - , ehhez jön 5 fő Tarhosról.
Bunta Ferenc: úgy tudja, hogy vannak meghirdetve bizonyos állások?
Dr. Olasz Imréné Dr.: az előző anyagban - amit a múltkor tárgyalt a képviselő-testület - abban benne volt, hogy nyugdíjazás történik Csárdaszálláson és
Bélmegyeren is. Ezek az álláshelyek lettek meghirdetve, akkor még nem volt Tarhossal közös megállapodás tervezet előkészítése sem. Akkor muszáj volt
meghirdetniük az álláshelyeket.
Bunta Ferenc: ebből semmi nem derül ki. Aljegyző, tudomása szerint az aljegyzőnek mindenhol kellene lennie, nem csak Csárdaszálláson? Miért nem
közös?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a képviselő-testületek döntése, hogy ki lesz a közös alkalmazott. Az előző testületi ülésen nem vetődött fel. Amennyiben a képviselőtestületek másként gondolják, a tervezetet átdolgozza.
Bunta Ferenc: az előző testületi ülésen szó nem volt erről, volt egy költségvetés, amire azt mondták, hogy nem kell komolyan venni. Itt egy megállapodás
tervezet, amiben semmi konkrétum nincs. Pár adat, pár fő, aztán semmi. Mit jelent az, hogy "minden hónap 27. napjáig köteles előlegként átutalni a
körjegyzőség bankszámlájára."? Konkrétan mi az az összeg? "...tervezett összeg időarányos részének különbözetét..."
Hornok Sándor: nem tudják, hogy mennyi az az összeg, mert a költségvetést ezután készítik. Január-februárban készül a költségvetés a körjegyzőség
részére is, amit majd közösen döntenek el.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a megállapodás 6. pontjában szerepel, hogy "A településekre eső - a körjegyzőséget megillető alap és ösztönző támogatáson felüli
kiegészítő támogatást - az adott településre eső tényleges kiadás valamint a közös alkalmazottak településeket lakosságarányosan terhelő és a
körjegyzőséget megillető alap és ösztönző támogatás különbözete...". Ezt kell előlegként utalni és a költségvetés elkészítése után, történik elszámolás. Azért
szerepel a csatlakozási tervezetben, hogy minden hónap 20-ig elszámolnak. Addig, amíg nincs költségvetés, nem lehet pontos összegről beszélni. Egyetlen
megállapodásban sem lehet ennél konkrétabb dolgot leírni.
Bunta Ferenc: a költségvetés készítésekor lehet vitatkozni. Ha nem fogadják el, akkor mi van? Szerinte, ha ezt elfogadják, már semmit nem tehetnek.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a Ötv. szerint a körjegyzőség költségvetését a három település közösen alkotja és fogadja el. Ha nem fogadják el a költségvetést, akkor
nincs a körjegyzőségnek költségvetése. Minden település elemi érdeke, hogy a körjegyzőségnek legyen költségvetése. A képviselő-testület készíti el a saját
költségvetését, a körjegyzőség költségvetését is az önkormányzatok készítik el, azzal, hogy a körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti
település költségvetésébe.
Bunta Ferenc: akkor lehet hivatkozni arra, amit a múlt testületi ülésen elfogadtak.
Dr. Olasz Imréné Dr.: nem lehet rá hivatkozni, mert már megbeszélték, hogy azok a számok nem konkrét számok, az 2007. évi tervszámok alapján készített
költségvetés. Nem is tényszámok. Már Csárdaszállás és Bélmegyer vonatkozásában sem igaz. Költségvetés az előző testületi ülésen nem került
elfogadásra.
Papp József: december 27-ig már át kell utalni az első részletet?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a körjegyzőséghez Tarhos 2008. január 1-jétől csatlakozik. A januári bérfizetés februárban történik. A normatíva leutalása 27-ig történik
meg.
Papp József: az év első három hónapjában átmeneti gazdálkodás történik. Hogy lehet ezt megoldani?
Hornok Sándor: a bérjellegű kifizetéseknek meg kell történni, akkor is, ha a dolgozók nem mennének át a körjegyzőségbe. Egyéb költségek nem nagyon
jelentkeznek.
Dr. Olasz Imréné Dr.: januárban a bér és a járulékok terhelik az önkormányzatokat.
Papp József: mikor derül kis a finanszírozás összege?
Dr. Olasz Imréné Dr.: a költségvetési koncepció szerint nem változik a körjegyzőség finanszírozásának összege.
Papp József: a bérköltség nem emelkedik?
Dr. Olasz Imréné Dr.: létszámbővítés nem lesz, változás nem történik.
Bunta Ferenc: miért nem láthatják Csárdaszállás és Bélmegyer közötti megállapodást?
Hornok Sándor: magától értetődő, hogy el kell fogadni a megállapodást.
Dr. Halász István László: már megint parttalan vitát folytatnak. Azt akarták, hogy ne Békéssel legyen a körjegyzőség. Úgy tűnik, hogy ez sikerült. Az nagyon
rossz lett volna. Ez sem jobb, de ha egyik sem jó, akkor mit akarunk? Nem lesz költségvetés, nem lesz ÖNHIKI. A két rossz közül csak azt kellene választani,
amelyik a legkisebb.

Bunta Ferenc: honnan tudja, hogy Békés lenne a rosszabb?
Dr. Halász István László: elviszik az egész munkahelyet, dolgozók nem kellenek.
Bunta Ferenc: más volt az év elején, és más most.
Dr. Halász István László: nincs helye a személyeskedésnek, most dönteni kell. Tudja, hogy nem jár jól a település, senki nem jár jól.
Bunta Ferenc: ezt a fontos anyagot a tárgyalás előtti napon kapják meg!
Dr. Halász István László: igaza van az alpolgármester úrnak, de ez van. Ez az utolsó pillanat, nem tudnak mást tenni.
Bunta Ferenc: hol van az leírva, hogy mikor jön Tarhosra a körjegyző?
Hornok Sándor: a megállapodásban nincs benne, készül egy ügyrend.
Bunta Ferenc: hol van, miért nincs itt?
Hornok Sándor: nem az ügyrend tartalmazza, hogy belépnek-e a körjegyzőségbe, vagy sem.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a körjegyző, aljegyző egy-egy településen történő tartózkodását a képviselő-testületek fogják meghatározni, az ő döntésükön múlik.
Ennek leszabályozása az ügyrendben fog megtörténni, amit szintén az önkormányzatok fogják eldönteni. A lényeg, hogy a körjegyzőség az önkormányzatok
hivatala.
Dr. Halász István László: mindezeket a megállapodás megkötése után fogják tárgyalni. Visszatérve az előzőekre, Bunta alpolgármester úrral sok mindenben
egyetért, de - polgármester úr mindenáron Békésre akart menni, a képviselők meg nem akarták - végre nem mentek Békésre, itt a lehetőség a
körjegyzőségre. Abban a képviselő-testület is hibázott, hogy korábban nem jött létre a körjegyzőség.
Bunta Ferenc: nem érzi magát hibásnak.
Dr. Halász István László: döntsenek végre.
Hornok Sándor: van-e még kérdés a megállapodással kapcsolatban?
Dr. Balaton Henrietta: a jegyzői észrevételezés jogán szeretne szólni. A csatlakozási megállapodás tervezet 7. pontját abból a szempontból nem tartja
korrektnek, hogy a képviselő-testület ezt a megállapodást nem ismerheti meg. Véleménye szerint elfogadás előtt meg kell ismernie a testületnek a két
település közötti megállapodást. A nagy gondot számára a 4. pontban szereplő 16 fő jelenti. Nem lát a 16 főből garanciát, hogy mind az 5 tarhosi dolgozó
átvételre kerül. Az, hogy a jegyzőkönyvben meg van erősítve, többször elhangzott, az nem jelent garanciát. A legnagyobb gondja, hogy az egy fő
köztisztviselő, aki a következő évtől másik településen fog munkát végezni, ez alapján munkáltatói intézkedéseket hozni nem lehet. Akinek megváltozik a
munkavégzés helye, azzal kapcsolatban munkajogi szabályok vannak. Ebben a megállapodásban nincs benne az, hogy egy fő köztisztviselő
munkavégzésének helye meg fog változni, ettől kezdve munkajogi intézkedést vele szembe tenni nem lehet. Nem tudja, nem teheti, nincs mire alapoznia.
Hiányolja, hogy - amikor körjegyzőségek megalakulásának folyamata elindult a Közigazgatási Hivatal készített egy feljegyzést, amiben összeszedték, hogy a
megállapodásnak miket kell tartalmaznia - az alap dolgok hiányoznak, pl. hogy a körjegyző egy héten, melyik napon hol tartózkodik a megállapodásnak
tartalmaznia kell. Tény, hogy lesz majd ügyrend, de a csatlakozási megállapodásba szerepelnie kellene. A 6. pontot hiányosnak találja.
Hornok Sándor: hozhatnak határozatot, amiben név szerint szerepelnek a dolgozók.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a csatlakozási megállapodás tervezetben benne vannak azok a létszámok, akikről szó volt. Amíg nincs megállapodás, addig nem lehet
szó arról, hogy ki hol fog dolgozni. Ha Tarhos település úgy dönt, hogy csatlakozik, hoznia kell egy határozatot arra vonatkozóan, hogy - a csatlakozási
megállapodásra hivatkozással - három köztisztviselő - név szerint - Tarhos településen végez Tarhos településre vonatkozó feladatokat, az adóügyintéző
közös létszámban szerepel, és egy kolléga pedig Bélmegyeren fog munkát vállalni. Ez azért szükséges, mert a munkavégzés helye megváltozik, ehhez
hozzá kell járulnia. Amennyiben nem járul hozzá, akkor neki megszűnik a munkaviszonya. Őt írásban kell nyilatkoztatni.
Dr. Balaton Henrietta: ezt nem csak Tarhosnak kell elfogadnia. Ebből a megállapodásból nem tűnik ki, hogy az 5 tarhosi dolgozó benne szerepel. Bele kellett
volna venni, hogy garanciát vállalnak, hogy az 5 fő átveszik.
Dr. Halász István László: írnak egy jegyzőkönyvet, hogy a tarhosi dolgozók megmaradnak.
Dr. Balaton Henrietta: említette, hogy a jegyzőkönyvben foglaltaknak nincs kötelező ereje. Kötelező ereje a testületi döntésnek van, ami lehet határozat, vagy
rendelet.
Dr. Halász István László: ezt a szerződést bármikor vissza lehet mondani, nem?
Dr. Balaton Henrietta: egy évig nem.
Dr. Olasz Imréné Dr.: áthidaló megoldásként javasolja, hogy a csatlakozási megállapodás tervezet 4. pontját - ahol a létszám szerepel - egészítsék ki azzal,
hogy - a 16 fő a jelenlegi köztisztviselői létszáma a három önkormányzatnak - és akkor benne van - a tarhosi jegyző kivételével - a jelenlegi köztisztviselői
létszám. Ha ez a mondat belekerül a megállapodásba, Tarhos község már így fogadja azt el, s a másik két település így fogja tárgyalni. A körjegyző
munkavégzésének helyét idejét is meg lehetne határozni, de neki van két főnöke, s az ő munkaidejét még ők osztják be. Így garancia van minden dolgozóra
nézve. Ő a saját dolgozóit is szeretné megvédeni, s ha nem bízna abban, amit már egyszer megbeszéltek, akkor ő is azt mondhatná, hogy az ő dolgozóira
nézve sincs garancia, mert ők sincsenek nevesítve.
Hornok Sándor: alakítsák át a 4. pontot.
Dr. Olasz Imréné Dr.: 4. ont "A körjegyzőség 2008. január 1. napja utáni létszámát a képviselő-testületek az alábbiak szerint határozzák meg ..." ezután van a
táblázat. A fenti 16 fős összlétszámban a jelenlegi köztisztviselők létszáma, személye.
Hornok Sándor: Tarhos érdekel bennünket.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a közös alkalmazottban van tarhosi is.
Dr. Halász István László: név szerint nem lehet, de ezzel biztosítják őket, hogy a Tarhoson dolgozók megmaradnak.
Hornok Sándor: hogy hangzik a kiegészítés?
Dr. Olasz Imréné Dr.: " ... a január 1. napja utáni létszámát ..." a jelenlegi dolgozói létszámnak megfelelően "... a képviselő-testületek az alábbiak szerint
határozzák meg." Gondolatjel közé be lehet írni.
Hornok Sándor: köztisztviselői létszámát.
Dr. Olasz Imréné Dr.: igen, köztisztviselői létszámát.
Hornok Sándor: egy főnek a munkavégzés helyét kellene belefoglalni.

Dr. Olasz Imréné Dr.: a megállapodásba nem kell belefoglalni. A megállapodás elfogadása után a képviselő-testületnek hoznia kell egy határozatot, hogy a
körjegyzőség létszámán belül a munkavégzés helye megváltozik egy dolgozónak, akit írásban erről tájékoztatni kell. Nyilatkoztatni kell, hogy elfogadja-e a
munkavégzés helyének megváltozását.
Bunta Ferenc: hogy van az, hogy az aljegyző csak Csárdaszállásnak van?
Dr. Olasz Imréné Dr.: aljegyző nem Csárdaszállásnak van, hanem a körjegyzőségnek.
Bunta Ferenc: miért nem közös alkalmazott?
Hornok Sándor: az aljegyző nem csak aljegyzői feladatokat lát el - elsősorban nem azt -, hanem a helyi feladatokat látja el. Ő személy szerint tiltakozna, ha
közös alkalmazott lenne, mert akkor Tarhos is viselné a költségeket.
Bunta Ferenc: kéri, hogy értelmezzék a 6. pont második mondatát, mert nem érti.
Dr. Halász István László: az aljegyző kinek az alkalmazásában áll?
Dr. Olasz Imréné Dr.: körjegyzőség alkalmazásában áll.
Dr. Halász István László: ki adja az aljegyzőt?
Dr. Olasz Imréné Dr.: Csárdaszállás.
Dr. Halász István László: erről a három település dönt, vagy Csárdaszállás?
Dr. Olasz Imréné Dr.: két község - Bélmegyer és Csárdaszállás - döntött róla.
Dr. Balaton Henrietta: a 6. pont második mondatából ő is hiányol valamit.
Dr. Halász István László: akkor erről nincs mit beszélni.
15,41-kor Dr. Halász István László kimegy a teremből.
Dr. Olasz Imréné Dr.: a 6. pontban az szerepel, hogy van egy alap és ösztönző hozzájárulás ami nem fedezi a körjegyzőség költségvetését. A körjegyzőség
költségvetése - minden településre vonatkozóan - két tényezőből tevődik össze, saját alkalmazottakból és közös alkalmazottak lakosságarányosan terhelő
összegéből. Az került megfogalmazásra, hogy az alap és ösztönző támogatáson felül kell minden településnek hozzájárulni a saját és közös alkalmazottak
lakosságarányosan őt terhelő összegét, 27-ig előlegként aztán elszámolás történik. Vagy ki kell egészíteni az előleget, vagy pedig a következő hónapban
kevesebbet utalnak.
Dr. Balaton Henrietta: ez csak Tarhosra vonatkozik?
Dr. Olasz Imréné Dr.: nem, a három településre egyaránt vonatkozik.
Hornok Sándor: van-e még kérdés?
Dr. Balaton Henrietta: véleménye szerint az alap dolgoknak szerepelni kell a megállapodásban.
Dolog Péter: minden település kényszerhelyzetben van. Ha abból indulnak ki, hogy a települések úgy sem tudnak együttműködni, akkor a körjegyzőség egy
évig sem fog működni.
Dr. Olasz Imréné Dr.: ha létrejön a megállapodás, akkor az ő munkáltatója a három település lesz. Őt bármikor felelősségre lehet majd vonni.
15,45-kor Dr. Halász István László visszajön az ülésterembe.
Dolog Györgyné: a csatlakozási megállapodást aláírja a három polgármester. Utána mi történik?
Dr. Olasz Imréné Dr.: utána készül egy ügyrend, amibe konkrétan le van szabályozva mindenkire nézve, hogy ki, mikor, hol, hová stb. A megállapodás
egységes szerkezetbe kerül.
Dolog Györgyné: az ügyrendet a testületeknek kell elfogadni külön-külön? Ő szeretné a közöstestületi ülést.
Hornok Sándor: a költségvetés kapcsán úgyis közös testületi ülést tartanak.
Dr. Olasz Imréné Dr.: az ügyrend elfogadása is történhet közös testületi ülésen.
Hornok Sándor: felolvassa a határozati javaslatot. "Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bélmegyer Csárdaszállás Körjegyzőséghez történő
csatlakozásra vonatkozó Csatlakozási Megállapodást a 4. pont módosításával együtt elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a Csatlakozási Megállapodást
írja alá. Határidő 2007. November 15. Felelős: Hornok Sándor polgármester.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot elfogadja.
91/2007. (X. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bélmegyer Csárdaszállás Körjegyzőséghez történő csatlakozásra vonatkozó Csatlakozási
Megállapodást a 4. pont módosításával együtt elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a Csatlakozási Megállapodást írja alá.
Határidő 2007. november 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, a testületi ülést bezárja.
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