Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 8-án megtartott soron következő testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton
Henrietta jegyző, Hanczárné Kozma Róza polgárőrség vezetője 15 óra 42 perctől, Vámos Jánosné pénzügyi főelőadó, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről hiányzik Bunta Ferenc és Molnár István képviselő. Bunta
Ferenc képviselő bejelentette távolmaradását. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Péter és Papp József képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Hornok Sándor polgármester a napirendi pontok tárgyalására javaslatot tesz:
Napirendi pontok:



1. Tájékoztató a III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. Beszámoló a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. Belsőellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző



4. Támogatott civil szervezetek beszámolója

Előadó: civil szervezetek vezetői



5. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



6. Hozzájárulás Doboz Nagyközségi Önkormányzatának a Békési Kistérségi társuláshoz történő csatlakozásához

Előadó: Hornok Sándor polgármester



7. Településrendezési Terv elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



8. Gyermekjóléti szolgálat társulásban való ellátása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



9. Könyvtári szolgáltatás kistérségi társulásban való ellátása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



10. Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Előadó: Hornok Sándor polgármester



11. Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
Hornok Sándor: a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés között végzett munkáról.
A Leader 2007-2013 közötti időszakára a helyi közösségeket újjá kellett szervezni. Szeptember és október hónapban bonyolították le a regisztrációs
szakaszt, ami többfordulós tanácskozásból állt. Az önkormányzat a helyi közösség alapító tagjaként vett részt a pályázat előkészítésében. A korábbi
közösség kibővítésre került Kötegyántól egészen Békésszentadrásig. Jelenleg a közösség nyilvántartásba vétele folyik. Utána készül a fő pályázat, ami
tartalmazza a főbb tevékenységeket, amelyekre majd pályázatot ír ki. 2008 őszén már lehet pályázni.
A DAREH október 10-én megválasztotta az elnökséget és elnökét. Békés megyéből alelnöknek Vantara Gyulát Békéscsaba polgármesterét, Csongrád
megyéből Marosvári Attilát, elnöknek Molnár Béla Orosháza polgármesterét választotta.
A KEOP keretében kiírásra kerülő hulladéklerakó térségi szintű rekultivációja elnevezésű pályázaton belül - első fordulóban - a tervkészítésre fog pályázni a
társulás. december 31-ig készíti el a pályázatot. Az fogja megoldani Tarhos problémáját is.
A szeméttelepen szeptember 30-ig írta elő a Környezetvédelmi Felügyelőség a három talajvízfigyelő kút létesítését. A Körös-Berettyó Vízgazdálkodási
Társulat kivitelezésében 144 e Ft-ot költséggel elkészültek a kútfejek. A víz vizsgálatára a Békés Megyei Vízművek központi laboratóriumának adott
megbízást. A mintavétel október elején megtörtént, az eredmények alapján dönt a felügyelőség a további vizsgálatról, annak gyakoriságáról. Valószínűleg
évente kell majd a mintavételt megismételni.
Október közepén ellenőrizték a gyermekjóléti szolgálat működését, az erről szóló jegyzőkönyvet még nem kapták meg.
Október 25-én megtörtént az ár- és belvízvédelmi művek őszi felülvizsgálata, amely mindent rendben talált. A körtöltés használatának korlátozása és a cserje
mentesítése megtörtént.
Magyar Horizont Energia Kht megbízására a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével geofizikai kutatást végez a Geofizikai Szolgáltató Kft. Kőolaj és
földgáz kutatása történik geofizikai műszerekkel. A kutatás Tarhos közigazgatási területének 1/3-át érinti, Békéserdő, Szilas és Almár egy része.
1./ Napirend: Tájékoztató a III. negyedévi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dolog Györgyné: a támogatási kölcsön visszafizetése címszónál az a "jóember" aki nem fizet?
Hornok Sándor: igen, az ingatlanon jelzálog van bejegyezve.
Dr. Halász István László: véleménye szerint a költségvetéssel nincs baj.
Hornok Sándor: az anyagi helyzetről pontosabb tájékoztatást november végén, december elején tud adni. A terv szerint haladnak, a 18 millió forint
forráshiányt ki kell gazdálkodniuk.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
92/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló alábbi
tájékoztatót elfogadja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér 6/2007. (II. 22.) rendeletével fogadta el, és azt egyszer
módosította. Az eredeti bevételi és kiadási előirányzat 113365 e Ft-ról 124391 e Ft-ra módosult. Az eredeti költségvetésben tervezett 30292 e Ft forráshiány
31419 e Ft-ra módosult a közös fenntartású iskola támogatására a 2007. február 20-i pénzügyi megállapodásban elfogadott többlettámogatás összegével
1196 e Ft-tal, valamint a 8/2007. (III. 29.) rendelettel elfogadott 2006. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány és az eredeti költségvetésben tervezett
pénzmaradvány különbözetével, 69 e Ft-tal. Hiányt csökkentő tétel az ÖNHIKI pályázaton elnyert 10792 e Ft lesz, mely összeg az év végi előirányzat
módosítás során fog a költségvetésbe beépülni, és a 2007. január 31-ig esedékes II. félévi előirányzat módosítás során kerül sor a félévi beszámoló óta
elnyert pénzeszközök és a normatíva lemondás előirányzatok közötti elszámolására.
Néhány bevétel és kiadás tekintetében a teljesítés a módosított előirányzathoz mérve 100 %-hoz közeli, illetve meg is haladja azt, melyet a már említett II.
félévi előirányzat módosítással lehet megfelelő szintre hozni. Továbbá egyes kiadások esetében azok egyszeri jellege és időszakossága miatt a
háromnegyed évkor elvárható 75 %-tól jelentős eltérést mutatnak.
Létszám alakulása:
7 fő köztisztviselő
10 fő közalkalmazott
5 fő egyéb bérrendszerhez tartozó
2007. július 1-jétől a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belül működik, melynek pénzügyi
kihatása igazán csak az év végén lesz mérhető.
BEVÉTELEK
A bevételek változása az I. félévhez képest növekedést mutat az alábbiak szerint:



I. Működési bevételek

Elsősorban étkezési térítésből adódik folyamatos bevétel, de továbbra is történnek befizetések helyiségbérlet, szállítási díj, fűnyírás, felesleges készlet
értékesítésből.



II. Sajátos működési bevételek

A II. félévi adóbefizetések határideje szeptember 15. Volt. A teljesítési adatokból láthatjuk, hogy a befizetések az elvárható szinten teljesültek, mint ahogyan a
központi finanszírozás is. A tervezetthez mérten 100 % feletti a teljesítés lakbér és helyiség bérbeadásából annak ellenére, hogy analitikus nyilvántartásunk
szerint bérleti díjból van hátralékosunk. Ok: tervezéskor még nem volt ismert, hogy a Zöldfa u. 53-57. sz. ingatlan bérleti szerződése meghosszabbításra
kerül. Szolgáltatások alkalmi jellegük miatt nehezen tervezhetők, túlteljesítést mutatnak.



III. Felhalmozási bevételek

A tervezett építési telek értékesítés a háromnegyed év zárásáig nem történt meg.



IV. Támogatások

Az állami finanszírozás időarányos. I. félév óta az alábbi központi pénzek - melyekhez a bevezetőben említettem 2007. januárjában képezünk előirányzatot kerültek jóváírásra.
Könyvtári érd. növ. hozzájár.
73 e Ft
Gyermekek nyári étkeztet. tám.
105 e Ft

Szoc. ellát. áll. tám.
ÖNHIKI



1978 e Ft+912 e Ft
8483 e Ft

V. Átvett pénzeszközök

Működési célra az Egészségügyi Pénztár támogatása az iskolaegészségügy és a védőnői szolgálat finanszírozása havi rendszerességgel érkezik, valamint
az átvett pénzeszközök között szerepel a közhasznú munkavégzés Munkaügyi Központ által térített bér és járulékai, (832 e Ft), mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatására átvett pénzeszköz (525 e Ft), folklór fesztivál lebonyolítására átvett pénzeszköz (452 e Ft), védőeszköz beszerzésre átvétel (30 e
Ft), falunap támogatása vállalkozó által (30 e Ft) értékben. Felhalmozási célú átvétel az I. félévi beszámoló óta sportépület felújítására 960 e Ft, pályázati
előleg (Miénk itt a tér) 345 e Ft.



VI. Támogatási kölcsön visszafizetése

A lakáshoz jutás támogatási kölcsönének törlesztése havi rendszerességgel teljesül, kivétel 1 fő, aki nem teljesíti fizetési kötelezettségét ez évben sem és
előző 2 évben sem.
VII-VIII. Forráshiány és pénzmaradvány
A bevezetőben már elemzésre kerültek.
IX. Finanszírozási műveletek
Bérhitel felvételére 4 alkalommal került sor 10500 e Ft értékben, melynek visszafizetése is megtörtént, valamint a függő, átfutó tételek éves forgalmát is
tartalmazza ez a sor. Hitelállománnyal nem rendelkezünk és várhatóan az év hátralévő részében sem kerül sor hitelfelvételre, esetlegesen átmeneti likviditási
problémák kiküszöbölésére bérhitel igénybevétele válhat szükségessé.
KIADÁSOK



I. Személyi juttatások

A teljesítés időarányos, a létszámcsökkenésből adódó megtakarítás még csak egy negyedévre vonatkozik, tehát csekély mértékű.



II. Járulékok

A személyi juttatásoknál leírtak szerint értékelhető.



III. Dologi kiadások

A forráshiányos településektől elvárható módon - a takarékosság jegyében - lettek megtervezve és teljesítve is, hiszen a hiány kigazdálkodása elsősorban
ezen a téren valósítható meg. Az éves gázfogyasztás elszámolásaként visszautalt 1152 e Ft is csökkentette a teljesített dologi kiadásokat.



IV. Pénzeszköz átadások

A 3. Sz. mellékletben részletezettek szerint teljesültek a pénzeszköz átadások.



V. Önkormányzat által folyósított ellátások

A rendszeres segélyezéseknél - ha a szociális ellátások állami támogatását is figyelembe vesszük - időarányos a teljesítés. A szociális felnőtt étkeztetés túl
lett tervezve, míg a rászorultságtól függő gyermekétkeztetés alultervezett.
VI-VII. Felhalmozási és felújítási kiadások
5. számú melléklet tartalmazza a 2007. évben teljesített felhalmozási bevételeket. A felhalmozási kölcsön visszatérülése a VI. pontnál leírtak miatt jelentős
alulteljesítést mutat és várhatóan ez év végére sem lesz másként. Felhalmozási maradványunk van ugyan, de feladataink is maradtak az utolsó negyedévre.
A gazdálkodási év zárását követően kimutatott felhalmozási többletbevételt 2008. évre tartalékként kell megtervezni.



VIII. Tartalék

2006. évi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege. Teljesítési adat csak a felhalmozási egyensúly meglétének kimutatásánál szerepelhet.



IX. Finanszírozási műveletek

Lásd a bevételek IX. pontban leírtakat.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a beszámolót az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. A beszámoló szeptember 30-ai állapotnak felel meg. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
93/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról beszámolót elfogadja.
3./ Napirend: Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester megkérdezi Dr. Balaton Henrietta jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Dr. Balaton Henrietta: nincs szóbeli kiegészítése.

Hornok Sándor: a képviselő-testületnek van-e kiegészítése, javaslata a tervvel kapcsolatban?
Dolog Györgyné: az önkormányzatnak már alig van intézménye, ahol lehetne ellenőrzést folytatni. Joguk van-e a kistérségben működő intézmények
ellenőrzését kezdeményezni?
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy kezdeményezhetik az ellenőrzést, mivel ők is fenntartók, de központilag úgy is történik ellenőrzés.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési tervről szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
94/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint határozza meg:
Ellenőrzési feladat
Feladatellátás ideje



1. 2007. évi kötött felhasználású normatív állami

hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata



2. Házipénztár átfogó ellenőrzése április



3. Közoktatási Intézmény és Könyvtár átfogó

január - február

pénzügyi és gazdálkodási ellenőrzése
szeptember
4. Szabályzatok ellenőrzése
november
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal közléssel azonnal
4./ Napirend: Támogatott civil szervezetek beszámolója
Előadó: civil szervezetek vezetői
Hornok Sándor: a beszámolókat az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s azokat elfogadásra javasolja. Két civil szervezetet számoltattak be, mert két civil
szervezet kapott pénzügyi támogatást az önkormányzattól. A másik két szervezet még nem kapott pénzügyi támogatást. Ha megkapják a támogatást kérni
fogják őket is a beszámolásra.
Van-e kérdés, hozzászólás a Tarhosi Football Klub beszámolójával kapcsolatban?
Dr. Halász István László: már "lerágott csont".
Hornok Sándor: ez az összeállítás korrektebb, mint az előző.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a Tarhosi Football Klub beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
95/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tarhosi Football Klub beszámolóját elfogadja.
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás a Polgárőrség beszámolójával kapcsolatban?
Dr. Halász István László: ő kapott egy felhívást a polgárőröktől, azt ennél a napirendnél tárgyalják meg?
Hornok Sándor: nem, arra vissza fognak térni a bejelentéseknél.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Polgárőrség Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
96/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgárőrség Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület beszámolóját elfogadja.
5./ Napirend: Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a beszámolót az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dolog Györgyné: a községnek 30 filléres engedményt adnak KW-onként?
Hornok Sándor: a szolgáltatásokat - gáz, villany stb. - január 1-jétől versenyeztetni kell. A D-Energia Kft egyike a villamosenergia értékesítőjének, aki
ajánlatot tett a kistérségnek, hogy ha ő lesz a szolgáltató, akkor 30 filléres engedményt ad KW-onként a közvilágításra. Számítása szerint a kedvezmény 6070 e Ft-os megtakarítást eredményez.
Dolog Györgyné: a közösen ellátandó feladatok - nevelési tanácsadás, sportfeladatok stb. - most vetődtek fel?
Hornok Sándor: igen, most vetődtek fel. Ezek a feladatok a kistelepüléseknek nem feladata, viszont, ha a kistérség felvállalja, akkor ez Tarhosnak is jó, mivel
a települést is el kell látni. Ez pénzbe nem kerül. Pályázati lehetőségeket is ki tudnak majd használni.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
97/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békési Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót az alábbiak
szerint elfogadja:
Szeptember 11-én a Társulási Tanács elfogadta a költségvetés I. félévi módosítását és teljesítését 485.527 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel.




- Az eredeti előirányzat 2007-re 459.748 e Ft volt,
- Állami támogatás fedezetével az előirányzat 25.849 e Ft-tal nőtt.

Valamennyi ülésen beszámolót hallgatott meg a kistérségi szélessávú Internet-hálózat kiépítésének az állásáról, lefolytatta a közbeszerzési eljárását,
megkötötte a kivitelezési szerződéseket. A hálózat kiépítése folyamatban van.
2008. január 1-jétől Gyomaendrőd és Hunya kérésükre a Szarvasi Kistérségi Társuláshoz tartozik, Doboz település pedig a Békési Kistérséghez jelentkezett
át a békéscsabaiból.
A Társulási Tanács tájékoztatót hallgatott meg a dél-alföldi ivóvíz minőségjavító munkák menetéről



- elkészült az Ivóvíz 1 hidrogeológiai szakvélemény, valamint az Ivóvíz 2 tanulmányterv. Az Ivóvíz 2 esetében a megvalósításra csak 20 %-ban
lesz keret. A következő tanulmányterv az Ivóvíz 3.1, melyhez előzetes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni 2007. december 31-ig,
minden településre kiterjedően. Az elvi vízjog engedélyes terveket 2008. május 30-ig kell beszerezni. 2008. szeptember 5-ig kell készíteni a
végleges megvalósíthatósági tanulmányt.

A D-Energia Kft a közvilágítási szolgáltatásra tett árajánlatot. A települések elfogadták az ajánlatot, így KW-onként 30 filléres engedményt és 15 napon
fizetési kedvezményt kaptak a kistelepülések.

Tájékoztatót kaptak a szélessávú Internet-hálózat beruházás állásáról, illetve felhatalmazást adott az Antenna Hungária Zrt-nek, hogy az Internethálózat
kiépítése után a DÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kössön szerződést az oszlopsorok használatára.
A Társulási Tanács az Antenna Hungária Zrt ajánlatát fogadta el, amely a Professzional Zrt GovSys ügyiratkezelő rendszerének ASP szolgáltatására
vonatkozik. A költségfelosztás lakosságszám-arányosan történt. Tarhosra jutó havi díj nettó 14.514,- Ft.
A Társulási Tanács javasolta az alábbi feladatok felvételét a közösen ellátandó feladatok sorába:






- nevelési tanácsadás
- sportfeladatok
- bűnmegelőzési feladatok
- mozgókönyvtári feladatok

Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
6./ Napirend: Hozzájárulás Doboz Nagyközségi Önkormányzatának a Békési Kistérségi társuláshoz történő csatlakozásához
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: Doboz csatlakozásához a Kistérségi Társulás hozzájárult, de egyenként a képviselő-testületeknek is hozzá kell járulniuk. Van- e kérdés?
Kérdés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
98/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Doboz Nagyközség Önkormányzatának a Békési Kistérségi Társulásba történő
belépéséhez.
Határidő: határozattal való közléssel azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
7./ Napirend: Településrendezési Terv elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a Településrendezési Tervet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. A Településszerkezeti tervet határozattal, a
Szabályozási Tervet rendelettel kell elfogadnia a testületnek. A tervezők kérik, hogy indokolják meg a képviselők azt, hogy miért nem fogadják el a tervet,
mert a határidő lejárt s el kell számolniuk. A testületnek már csak jóvá kellene hagynia a tervet, mivel már a szakhatóságok elfogadták azt. Szavazáskor kéri
a képviselőket, hogy indokolják meg döntésüket, amennyiben nemmel szavaznak. Van-e kérdés?
Szilágyi Anikó: a sarkadkeresztúri út nyomvonalában történt-e valamilyen változás?
Hornok Sándor: ezen már nem lehet módosítani, mivel egyeztetés után ezt a részt már tavasszal elfogadták.
Szilágyi Anikó: az egyeztetés során mi történt?
Hornok Sándor: a vállalkozókkal történt egyeztetés még 2005-ben volt. Kiderült, hogy a megyei önkormányzat - a tudtunk nélkül - kijelölt egy nyomvonalat.
15,32-kor Papp József és Dr. Halász István László kimennek az ülésteremből.
Dr. Balaton Henrietta jegyző jelzi, hogy képviselő-testület ülése határozatképtelen, mivel a képviselő-testület létszáma 4 főre csökken.
15,34-kor Papp József és Dr. Halász István László visszajönnek az ülésterembe.
A képviselő-testületi ülés folytatódik.
Szilágyi Anikó: nincs kifogása, hogy a sarkadkeresztúri út Békéserdőn keresztül épül meg, ha a vizesfási lakosok nem maradnak ki a beruházásból.
Dolog Györgyné: ha a Vizesfási kövesút nem lesz megcsinálva, akkor nem is nagyon lesznek, akik kiköltöznek.
Hornok Sándor: a békéserdei kövesút megépítésével össze lehetne kötni a víz és a gáz átvezetését Vizesfásra, ami nem olyan nagy költség.
Dolog Györgyné: ő ésszerűbbnek találta volna, ha a sarkadkeresztúri út Vizesfás felé vezetett volna.
Hornok Sándor: a sarkadkeresztúri út megépítésére a határátkelő miatt van szükség, ez az út a nyéki útra megy ki. Van-e még kérdés?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot "Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tarhos község
Településszerkezeti leírást és tervét elfogadja. Felelős Hornok Sándor polgármester, határidő értelem szerint."
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
99/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tarhos község Településszerkezeti leírást és tervét elfogadja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Helyi építési szabályzatról, Szabályozási tervről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2007. (XI. 09.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről
8./ Napirend: Gyermekjóléti szolgálat társulásban való ellátása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: nem túl régen ezt már megtárgyalta a képviselő-testület, de nem volt meg a minősített többségű döntés, ezért újra kell tárgyalni. Szakmailag
és anyagilag is indokoltnak tartja a gyermekjóléti szolgálat társulásban történő ellátását. A feladat ellátását most ellenőrizték. A feladatot magasabb
időkeretben, magasabb óraszámban kellene ellátni. Ez magasabb díjat jelentene, amit az önkormányzat nem kap meg.
15,42-kor Hanczárné Kozma Róza megérkezik az ülésre.
A döntés sürgős, mert jelezni kell a kistérség felé, hogy január 1-jétől a gyermekjóléti szolgálatot társulásban végzik el. A többi településnek ehhez hozzá kell
járulni.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot. "Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatás 2008. január 1-jétől a Békési Kistérségi Társulásba Békés városa intézményi fenntartó társulásban kívánja ellátni. Felelős Hornok Sándor
polgármester, határidő: határozattal való közléssel azonnal."
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
100/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás 2008. január 1-jétől a Békési Kistérségi Társulásba Békés
városa intézményi fenntartó társulásban kívánja ellátni.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közléssel azonnal
Dr. Halász István László: az intézetben jelenleg 306 gyerek van és neki semmiféle jogosítványa nincs?
Hornok Sándor: a gyermekjóléti szolgálatra ez nem tartozik. Az intézet megyei fenntartású, a gyermekjóléti szolgálat a helyben lakó tarhosi gyermekekkel
foglalkozik.
9./ Napirend: Könyvtári szolgáltatás kistérségi társulásban való ellátása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: előbb-utóbb minden feladatot társulásban kell ellátni, ennek egyik oka, hogy az ÖNHIKI-nek ez a feltétele, másik ok a finanszírozás. Az
ÖNHIKI-s településeket kényszerítik a társulásba. Jelenleg az óvoda és a könyvtár van, amit még nem a társulás lát el. Az óvodára vissza kell majd térni,
mert nagy veszteség érheti az önkormányzatot, de még a térség nem fogadóképes. A módszer az lesz, ami az iskolánál, hogy marad minden helyben.
Kistelepülések esetében könyvtári szolgáltatás vagy van, vagy nincs, nem kötelező feladat. Tarhos felvállalta ezt a feladatot, felújították a könyvtárat,
telepítettek e-Magyarország pontot közösségi színtér kialakítása miatt. Ezt a feladatot már nem tudja finanszírozni az önkormányzat. Ha társulásba vinnék a
feladat ellátását, akkor településenként 1300 e Ft-ot adnának. Ehhez azonban az kell, hogy a feladatot kistérségbe kell vinni legalább 4 településnek. A
megyei könyvtár látná el a feladatot, a könyvtáros megyei könyvtár alkalmazottja lenne. A kapott támogatásból lehetne fejleszteni a számítástechnikát,
programokat, tanfolyamokat lehetne szervezni. A négy település közül Kamut már döntött, ők benne vannak. Kamuton az a helyzet, mint Tarhoson, hogy van

könyvtár, részmunkaidős könyvtárossal. Amennyiben a térség látja el a könyvtári szolgáltatást, úgy december 31-vel a könyvtári jegyzékből töröltetni kell.
Javasolja, hogy ragadják meg a lehetőséget, amivel pénzt tudnak megtakarítani.
Szilágyi Anikó: a könyvtár épületének felújítása miatt nincsenek kötve?
Hornok Sándor: sem az épület felújítása, sem az e-Magyarország pont miatt nincs kötöttség. Az e-Magyarország pontot fejleszteni kellene.
Dolog Györgyné: a többi település már elfogadta?
Hornok Sándor: Kamutról tudja, hogy elfogadta, a többi településről még nincs információja.
Dolog Györgyné: mi van, ha Tarhos elfogadja és a többi település nem?
Hornok Sándor: csak akkor történik megállapodás a kistérséggel, ha meg van a négy település, egyébként nem.
Dolog Györgyné: a "mozgókönyvtár" kifejezés mit jelent?
Hornok Sándor: azt jelenti, hogy ahol nincs könyvtár, ott kihordják a könyveket. Tarhos esetében erre nincs szükség, mert megvan a könyvtár épülete. Annyi
a teendő, hogy ki kell jelentkezni a könyvtárak jegyzékéből. Változás nem történik, nem szűnik meg a könyvtár. Ha olyan könyv kell, ami nincs a könyvtárban,
azt ide is kihozzák.
Szilágyi Anikó: a könyvtár nyitva tartása hogy alakul?
Dr. Halász István László: ki fog dolgozni?
Hornok Sándor: a megye által foglalkoztatott könyvtáros.
Dr. Halász István László: csak ragaszkodjanak a helyi lakosú könyvtárosért!
Hornok Sándor: persze, aki eddig csinálta, az ugyanúgy lehet továbbra is a könyvtáros.
Dolog Györgyné: az iskolakönyvtárral mi lesz?
Hornok Sándor: iskolakönyvtár igazából már nincs, mivel azt össze kellett vonni a községi könyvtárral. Tudja, hogy maradtak még könyvek az iskolában, de
iskolakönyvtár már nincs, megszüntették. Ő úgy képzeli, hogy a könyvtárnál változás nem történik. A lényeg, hogy a többletforrást fejlesztésre fel tudják
használni. A megyei könyvtár valószínű tesz ajánlatot a könyvtár nyitva tartására, és ha az önkormányzat igényli a hétvégi nyitva tartást, akkor biztos, hogy
hozzá kell még járulni anyagilag. Ennek ellenére is nyernek, mert a plusz 1,3 millió forint Tarhoson kerül felhasználásra.
Dolog Györgyné: egyre rosszabb a közérzete, már minden feladatot a kistérség lát el.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
101/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtári szolgáltatást 2008. január 1-jétől a Békési Kistérségi Társulásban mozgókönyvtári formában
nyújtja.
Határidő: megkezdésének időpontja 2008. január 1.,
illetve a Társulás megállapodás legközelebbi módosításának ideje
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester 16 órakor zárt ülést rendel el.
16 óra 15 perctől az ülés nyilvános ülésként folytatódik.
Hornok Sándor polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Bejelentések



1. Bejelentés: Polgárőrség Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület levele

Hornok Sándor: a levelet Dr. Halász István László képviselő kapta. Felolvassa a levelet.
"Polgárőrség Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület kéréssel fordul Önhöz. Ezúton kérjük, javaslatunkat tolmácsolja a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Községünkben megfigyeléseink alapján, esténként több fiatal cselleng az utcán. Településünknek viszont van egy csodálatosan felújított Közösségi Háza,
ami szerintünk kihasználatlan, szinte egy-egy rendezvény megrendezésén kívül be van zárva. Pedig a települést kellene, hogy szolgálja, mert a településé.
Javasoljuk, hogy a fiatalok előtt nyissák meg. Tegyék lehetővé, hogy a fiatalok hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket. Gondolunk itt egy meghatározott
időbeni nyitva tartásra, játékokkal, előadások szervezésével összefogni őket. Fűteni egyébként is kell, szerintünk ez sokkal többe nem kerülne. Kérjük,
vitassák meg javaslatunkat, talán jobban össze lehetne fogni a fiatalokat. A mai világban így is sok veszély leselkedik rájuk."
Hornok Sándor: ő is azt szeretné, ha működne a közösségi ház, de sajnos nincs, aki működtesse. A kulturális tevékenység összefogásához kellene egy
ember. Az ideális az lenne, hogy aki a könyvtárat működteti, az működtetné a könyvtárat is.
Szilágyi Anikó: nincs pályázati lehetőség művelődés-szervező személy alkalmazására?
Hornok Sándor: elsősorban szakemberre lenne szükség, akit nem tudnának foglalkoztatni főállásban. Az lenne az ideális, ha a könyvtáros "vinné" a kulturális
életet.
Dr. Halász István László: főállású könyvtárost tudnak fizetni?
Hornok Sándor: nem tudnak főállású könyvtárost fizetni. Korábban már megkérték a könyvtárost erre a feladatra, nem vállalta.
Papp József: miért kell az önkormányzatnak vállalnia a feladatot? Az önkormányzat biztosítja az épületet és a civilek nem tudják felvállalni a feladatot?
Hornok Sándor: több településről tudja, hogy civilek működtetik a közösségi házat önköltségesen. Van olyan település, ahol az önkormányzat szerződést
kötött a civil egyesülettel. Bizonyos összeget fizet az önkormányzat az egyesület számára, aki ebből az összegből működteti - ő fizeti a közüzemi számlákat
stb. - a közösségi házat. Ez arra ösztönzi az egyesületet, hogy minél több programot szervezzen, amiből bevétele származik. Eddig azért nem hozakodott
elő ezzel a lehetőséggel, mert a községben működő civil egyesületet - aki végezhetne kulturális tevékenység szervezését - sokszor érte támadás a testületi
ülésen. A Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy közösséget mozgasson meg, kulturális tevékenységet folytasson. Az
önkormányzat, a hivatal dolgozói ezt a feladatot nem tudják ellátni. Most úgy van megoldva a feladat, hogy a Közoktatási Intézmény és Könyvtár megbízott
vezetője, rendezvény esetén kinyitja a Közösségi Házat és beszedi a bérleti díjat. A terem adottsága nem megfelelő kisebb foglalkozások, szakkörök
tartására. A felszabadult általános iskola termében lehetne ilyen foglalkozásokat tartani. Az egyesületnek van is elképzelése, már berendezéseket is vásárolt
- szövőszékeket, agyagozót, korongozót - .
Papp József: a polgárőrségnél a fiataloknak nincs ambíciójuk?
Hanczárné Kozma Róza: a fiatalok zöme tanul.
Dolog Györgyné: ez már évek óta probléma, hogy a gyerekek csellengnek az utcán. Valakit ki kellett volna már nevelnie a községnek.
Hanczárné Kozma Róza: ezt a feladatot meg kell oldani, mert a drog virágzik a községben. Jobban oda kell figyelmi, főleg, amióta megnyílt a kocsma a
Zöldfa utcában.
Szilágyi Anikó: nem tartja rossz ötletnek, hogy a civil egyesület működtesse a közösségi házat. A civileket ösztönözni kellene.
Hornok Sándor: két dologban lehet gondolkodni, az egyik, hogy megkeresik a civil egyesületet, hogy elvállalja-e a közösségi ház működtetését
önkormányzati támogatás mellett, vagy olyan munkaerőt foglalkoztatnak, aki a könyvtárat és a közösségi házat működteti.
Dolog Györgyné: szemléletváltásra is szükség lenne.
Dr. Halász István László: véleménye az, hogy bízzák inkább a civil szervezetre.
Papp József: hosszabb távon a szociális foglalkoztató épületét lehetne átalakítani közösségi célokra.
Dolog Péter: úgy gondolja, hogy nem azért csellengnek, mert nincs hová menniük, hanem ez a fiatalok "fiatalkori sajátossága". Meg kell próbálni lefoglalni
őket, de nehéz dolog lesz.
Papp József: vannak olyan gyerekek, akiknek nagy a mozgásigényük. Nyitni kellene nekik egy konditermet.
Dolog Györgyné: a szórakozóhelyen is fiatalok vannak, ez ellen nem lehet tenni valamit?
Hornok Sándor: javasolja-e a testület, hogy megkeressék a civil egyesületet?
Képviselő-testület: igen, javasolják.



2. Bejelentés: Szennyvízkezelés megoldása

Hornok Sándor: Dán Márton bélmegyeri polgármester levelét minden képviselő megkapta. Polgármester úrnak van egy ötlete a szennyvízkezelés
megoldására. Tudni kell, hogy 2015-ig a 2000 fő alatti településeken nem támogatják a szennyvízkezelés megoldását, kivétel vízbázis védelme esetén.

Tarhos és Bélmegyer nem tartozik ebbe a körbe, de ennek ellenére továbbra is akarják. Pályázat esetén az a lényeg, hogy a települések egy agglomerációba
tartozzanak. Célszerű a tervkészítést elkészíteni. Addig célszerű elmenni a KÖVITE-vel - tervező vállalat - , hogy amennyiben vállalja - terheivel együtt - a
tervező cég az előzetes tervezést készítse el - s pályázat esetén a tervezési költség beépíthető -. Egyelőre ő úgy látja, hogy "kidobott" pénz lenne, ha az
önkormányzat finanszírozná a különböző előtervezéseket. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt a szakhatóságok elfogadták, utána jön az engedélyes
terv, kivitelezési terv. Javasolja, hogy próbálják meg, de pénzt erre ne fordítsanak.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megfogalmazza a határozati javaslatot. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
szennyvízkezeléssel kapcsolatos bélmegyeri megkereséssel egyetért és egyben megbízza a polgármestert az előzetes tárgyalások megkezdésére. Egyben
utasítja a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatos részletekről a képviselő-testületet haladéktalanul és folyamatosan tájékoztassa. Felelős Hornok Sándor
polgármester, határidő értelem szerint.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/2007. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szennyvízkezeléssel kapcsolatos bélmegyeri megkereséssel egyetért és egyben
megbízza a polgármestert az előzetes tárgyalások megkezdésére. Egyben utasítja a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatos részletekről a képviselőtestületet haladéktalanul és folyamatosan tájékoztassa.Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Hornok Sándor: körjegyzőséggel kapcsolatban újabb fejleményről beszámolni nem tud.
Dolog Györgyné: említette polgármester úr, hogy Tarhost kereste körjegyzősséggel kapcsolatban egy másik település, melyik település volt?
Hornok Sándor: Murony hajlandó lenne körjegyzőséget alakítani Tarhos községgel, de erre már nincs lehetőség.
Van-e még kérdés, bejelentés?
Dolog Györgyné: nincs se fa, se szén az óvodába?
Hornok Sándor: folyamatban van a fa és a szén rendelése, sajnos pénz sincs.
Szilágyi Anikó: az idén lesz karácsony az időseknek és a gyerekeknek?
Hornok Sándor: november végén, vagy december elején dől el, hogy tudnak-e juttatni az időseknek és a gyerekeknek. 2 e Ft-ot adtak tavaly az iskolásoknak
és óvodásoknak utalvány formájában. A 70 éven felülieknek - 90 fő - adtak még csomagot. A gyerekeknek a rendkívüli támogatásból, az időseknek a
szociális keretből biztosították az összeget. Az idén nem volt tankönyvtámogatás. Jelenleg van kifizetetlen számlája az önkormányzatnak a TAPPE Kft és a
kistérségi iskola felé. Előfordulhat, hogy munkabérhitel felvételére kerül sor december végén.
Dolog Györgyné: a szociális foglalkoztató épülete hogy áll?
Hornok Sándor: bérleti szerződés november 30-ig szól. Biztos, hogy nem tudnak átköltözni az új helyre.
Dolog Gyöegyné: ha lejár a bérleti szerződés és továbbra is használják az épületet, akkor mi van?
Hornok Sándor: vagy meghosszabbítják a szerződést, vagy jogcím nélküli használókká válnak. Bérleti díjat ugyanúgy fizetni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 17 órakor bezárja.
k.m.f.
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