Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 10-én
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
Bunta Ferenc
Szilágyi Anikó
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2009. december 8-ára összehívott képviselő-testületi
ülés határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért a mai napon kerül sor a testületi ülés megtartására. Az ülésről Dr. Halász István László, Molnár István, Papp
József képviselők hiányoznak, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Péter és Szilágyi Anikó képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
A december 8-i meghívóban közölt napirendi pontok kiegészítését javasolja az alábbiak szerint:
Napirend:
1.
2.
3.
4.

5.

2010. évi költségvetési koncepció előterjesztése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a napirendi pontokat megtárgyalásra.
1.

Napirend: 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a koncepcióval kapcsolatban nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
Dolog Györgyné: a 12.000,- Ft étkezési hozzájárulás mindenkire vonatkozik, akár körjegyzőség akár önkormányzat?
Hornok Sándor: az önkormányzat dolgozói esetében igen, a körjegyzőség vonatkozásában javaslatot tehetnek. A melegétkeztetést 25 % adó terheli.
Javasolja, hogy témánként vegyék át a koncepciót.
Bunta Ferenc: a civil szervezetek támogatása terhére nem lehetne két fiatal sportoló részére támogatást adni? Az egyik sportoló Molnár Mihály a másik
Dolog György.
Hornok Sándor: az önkormányzat az idén támogatta Molnár Mihályt azzal, hogy az szociális foglalkoztató épületét térítésmentesen átadta, valamint a
szükséges sporteszközt biztosította.
Nem tudja, hogy milyen formában tudnának támogatást nyújtani.
Dr. Olasz Imréné dr.: tömegsport címén lehetne támogatást nyújtani.
Szilágyi Anikó: van itt még egy sportoló, akinek támogatást lehetne nyújtani, Horváth Anikó is atlétikában országos bajnok.
Hornok Sándor: vannak sportolók akik Tarhos nevét öregbítik.
Dr. Olasz Imréné dr.: tömegsporton belül lehet őket támogatásban részesíteni.
Bunta Ferenc: ne nevezzék meg a sportolókat, hanem biztosítsanak egy keretet, ő százezer forintra gondolt. Tagdíjat nem fizetnek csak két társaságnak?
Hornok Sándor: tagdíjat fizetnek, csak a koncepció készítésekor nem állt rendelkezésre adat, még nem közölték. (koncepció 5. oldal)
Bunta Ferenc: a falunapi rendezvényre 300.000,- Ft van tervezve, el kell gondolkodni, hogy kell-e egyáltalán falunap? Nem javasolja a 300.000,- Ft-ot, nem
fogja megszavazni.
Dr. Olasz Imréné dr.: ha a testület elfogadta azt, hogy pályázatot nyújtsanak be a falunapra, akkor a költségvetésbe a pályázat önrészét be kell tervezni.
Márpedig a falunapi rendezvény megtartására pályázat került benyújtásra.
Hornok Sándor: a 300.000,- Ft önrészt visszakapják eszközben.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy Bunta Ferenc képviselő módosító indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elutasítja Bunta Ferenc képviselő indítványát.
Bunta Ferenc: a hulladékszállításra tervezett 4.000,- Ft-ot soknak tartja. A lakosok úgy sem fizetnék be. 2.000,- Ft-os emelést javasol.
Hornok Sándor: nem emelésről lenne szó, hiszen a kommunális adó mértéke nem változna, viszont fokozatosan bevezetnék a szemétszállítást. Jelenleg az
egy főre eső szemétszállítás 13-14 ezer Ft. A másik alternatíva az, hogy nem kerül bevezetésre a szemétszállítási díj és egész évben kéthetente történik a

szállítás, így egymillió forintot tudnának megtakarítani. Jelenleg a kommunális adónál a 70 éven felülieknek van kedvezmény, ami az önkormányzat
vesztesége. Ha valaki több szemetet akar szállítani, akkor megvásárolja a zsákot és az már az ő költsége.
Bunta Ferenc: a kétheti szállítást el kell felejteni, nyáron ez nem megoldható.
Hornok Sándor: Bunta Ferenc képviselőtől érkezett javaslat szerint kerüljön bevezetésre a szemétszállítási díj, de nem a koncepcióban szereplő 4.000,- Ft
összeggel, hanem 2.000,- Ft-tal.
Dolog Péter: nem lehetne megoldás a kéthetenkénti szállítás?
Szilágyi Anikó: javasolja, hogy 8 hónapon keresztül kéthetente 4 hónapon keresztül hetente legyen a szemétszállítás, és 2.000,- Ft legyen a szemétszállítási
díj.
Dolog Györgyné: a szemétszállítási díjra van kedvezmény?
Hornok Sándor: a szemétszállítási díjra nincs kedvezmény. A szemétszállítási díj igazságosabb, mivel csak azok fizetnék, akik lakóingatlannal rendelkeznek,
azok nem, akik építési telekkel.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Szilágyi Anikó képviselő javaslatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - Szilágyi Anikó képviselő módosító indítványát elfogadja és
az alábbi határozatot hozza:
79/2009. (XII. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2010. évben a szemétszállítási díjat bevezeti, összegét 2.000,- Ft-ban állapítja meg.
A szolgáltatást 8 hónapon keresztül kéthetente, 4 hónapon keresztül pedig hetente biztosítja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a szemétszállításra vonatkozó rendeletet készítse elő.
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Bunta Ferenc: a magánszemélyek kommunális adója 10.500,- Ft marad, amit két részletben kell megfizetni továbbra is?
Dr. Olasz Imréné dr.: kommunális adó esetében igen.
Hornok Sándor: a szemétszállítás vonatkozásában pedig a szolgáltató a lakossággal szerződik az önkormányzaton keresztül. Ha a lakos nem fizeti a
szemétszállítási díjat, azt az önkormányzat megfizeti.
Bunta Ferrenc: mi lesz a napközis konyhán lévő három dolgozóval?
Hornok Sándor: van egy olyan lehetőség, hogy egy fővel csökkentik a létszámot, és a másik lehetőség, hogy maradnak továbbra is hárman, de 6 órás
foglalkoztatásban. Mindkét esetben egymillió forint a megtakarítás. Az adagszám annyira lecsökkent, hogy 3 millió forint a ráfizetés.
Bunta Ferenc: az iskolai oktatás vonatkozásában most nincs 7. osztály?
Dr. Olasz Imréné dr.: az idei tanévben nincs 7. osztály, jövőre nem lesz nyolcadik osztály.
Hornok Sándor: kérte, hogy a 1-6 osztályra dolgozzák ki a fenntartás költségét és azt, hogy mennyivel kerülne kevesebbe, ha csak az alsó tagozatot
működtetnék. Nagy különbség talán nincs, bár három pedagógus többletbérével kell számolni, ha az 5-6. osztályt működtetik, ehhez ugyan jön egy kevés
normatív támogatás is. Jelenleg 7 millió forint hozzájárulást utal az önkormányzat, ez akkor tartható talán, ha az 1-4 osztályt működtetik.
Bunta Ferenc: az lesz, hogy megszűnik az iskola.
Hornok Sándor: az 5-6. osztályt is javasolja fenntartani. Az iskoláról márciusig kell dönteni.
Dr. Olasz Imréné: januárig kell dönteni.
Szilágyi Anikó: az 1-6 osztály marad?
Hornok Sándor: az 1-4 osztály, vagy az 1-6 osztály marad.
Szilágyi Anikó: tudomása szerint a 7. osztályt nem fogadja a Dr. Hepp Ferenc iskola? Sérelmesnek tartja, hogy a gyerekeiket itt hagyták tarhosi
tagintézményben, s most nem választhatják meg, hogy melyik iskolába menjen a gyerek.
Hornok Sándor: azt jelezték, hogy nem nagyon választhatnak iskolát, de még a hetedik osztály a Dr. Hepp Ferenc iskolába mehet.
Dr. Olasz Imréné dr.: a legutóbbi megbeszélésen az volt, hogy a tarhosi hetedikes gyerekeket még befogadják a Dr. Hepp Ferenc iskolába.
Hornok Sándor: a működési célú feladatok tekintetében a választások miatt nem tudja megmondani, hogy a LEKI, TEKI stb. pályázatot írnak-e ki. Ha igen,
akkor az útfelújítást kellene betervezni.
Bunta Ferenc: a szennyvíz bevezetésekor az utat szétvágják, van-e akkor értelme az útfelújításnak?
Hornok Sándor: a szennyvíz vezetésének tervére pályázatot írtak ki, annak eredménye nem ismert. A személyi jövedelem adóból való részesedés ismert,
6.004.160,- Ft.
Bunta Ferenc: az nem számít, hogy a Gyógypedagógiai Intézet megszűnt sok munkahely megszűnt, a SZJA-t nem érinti?
Dr. Olasz Imréné dr.: 2010-ben a 2008-as jövedelmek alapján kapják a SZJA-ból való részesedést.
Bunta Ferenc: a körjegyzőségi hozzájárulást normatívaként kapják?
Dr. Olasz Imréné dr.: az önkormányzat kapja, kevesebbet, mint 2009-ben.
Hornok Sándor: a körjegyzőség, nem az önkormányzat ez csak tájékoztatás.
Bunta Ferenc: mennyivel csökkent a hozzájárulás?
Dr. Olasz Imréné dr.: az alap és kiegészítő hozzájárulás is sokkal csökkent, a pontos összeget nem tudja megmondani.
Bunta Ferenc: belekényszerítették az önkormányzatot a körjegyzőségbe. Úgy gondolja, hogy ha nem lépnek a körjegyzőségbe, akkor jobban járnak.
Dr. Olasz Imréné dr.: számításba kell venni a jegyző bérét stb.

Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítással érintett 2010. évi költségvetési koncepcióról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozza:
80/2009. (XII. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítással érintett 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
A 2009. évi tervező munka további szakaszában követelményként kell érvényesíteni az egyensúlyban levő költségvetés készítését, ezért az ÖNHIKI pályázat
feltételeinek megfelelően kell a költségvetési tervet elkészíteni, lehetőség szerint célirányos megtakarítást kell elérni a körjegyzőség működtetésénél és az
önkormányzat intézményeinél
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor: a koncepcióban már jelezte, hogy 5 %-os emelést terveztek.
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (XII. 11.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 11/2005. (IX. 08.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
Gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet
Hornok Sándor: a gyerekek a nyersanyag normát fizetik, ez határozza meg, hogy a gyerekek mennyi ételt kapnak.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (XII. 11.) rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló
(továbbiakban: R) többször módosított 11/1997. (XII. 23.) rendelet módosításáról
Önkormányzati (szolgálati) lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet
Bunta Ferenc: hány lakása van az önkormányzatnak? Fizetik a bérleti díjat?
Hornok Sándor: az önkormányzatnak két lakása van, amire fizetik a lakbért a bérlők.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati (szolgálati) lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet módosításáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (XII. 11.) rendelete az önkormányzati (szolgálati) lakások és helyiségek bérleti
díjáról szóló 12/1995. (VII. 03.) rendelet módosításáról
A települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet
Bunta Ferenc: nem érti, hogy ez az ár hogy jött ki? Tavaly mennyi volt? Jóval megemelték!
Hornok Sándor: ez az ár a TAPPE ajánlata. A TAPPE a szemétszállítás inflációja alapján számolta ki az áremelést.
Bunta Ferenc: soknak találja az emelést, ne fogadják el. Véleménye az, hogy másik szolgáltatót kell keresni.
Szilágyi Anikó: volt, aki nem fogadta el.
Hornok Sándor: kereshet más szolgáltatót, csak nem talál. Nem a szállítási költség a sok, hanem a hulladék befogadása és ártalmatlanítása.
Dr. Olasz Imréné dr.: nincs másik szolgáltató.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló
rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett a települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított 19/2004. (V. 13.) rendelet módosításáról nem dönt.
Dr. Olasz Imréné dr.: nem okoz problémát a szemétszállításban, hogy a rendelet nem került elfogadásra?

Hornok Sándor: megkéri Bunta Ferenc képviselőt, hogy gondolja át a döntését.
Bunta Ferenc: le kell ülni velük tárgyalni.
Hornok Sándor: az emelés mértéke nem több, mint az infláció mértéke.
Bunta Ferenc: nem érti, mi kerül 300,- Ft-ba.
Dr. Olasz Imréné dr.: az ártalmatlanítás miatt magasabb az ár!
Temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet
Bunta Ferenc: javasolja, hogy a gyermek sírhelyet vegyék ki a rendeletből.
Dr. Olasz Imréné dr.: dönthet úgy a testület, hogy térítésmentesen adja a gyermek sírhelyet, de így is meg kell fizetni az áfát.
Bunta Ferenc: jelképes legyen a díj, 5,- Ft + áfa.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bunta Ferenc képviselő módosító indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Bunta Ferenc képviselő indítványát elfogadja, s
az alábbi határozatot hozza:
81/2009. (XII. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermek sírhely megváltási díját 5,- Ft + áfa összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítással érintett a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2009. (XII. 11.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.)
rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet
Hornok Sándor: az iparűzési adó mértéke nem változik, a jelenlegi módosítás technikai jellegű.
Bunta Ferenc: mennyi az iparűzési adó mértéke?
Hornok Sándor: az iparűzési adó mértéke 2 %.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 11.) rendelete az iparűzési adóról szóló (továbbiakban: R) többször módosított
14/1998. (XII. 15.) rendelet módosításáról
Az önkormányzat által biztosított szolgáltatási díjakról szóló határozat
Hornok Sándor: van-e kérdés, kiegészítés?
Bunta Ferenc: saroktelek esetén a nyugdíjasok számára nincs külön díjtétel, miért?
Hornok Sándor: ez igényként még nem merült fel. Javasolja, hogy 5. pontként vegyenek fel egy új díjtételt, ami a sarok telek esetén a nyugdíjasokra
vonatkozna, 920,- Ft/alkalom + áfa.
Bunta Ferenc: az utánfutó kölcsönzése miért nem szerepel a határozati javaslatban?
Hornok Sándor: az utánfutó nem adható bérbe, mert az önsúlya nem teszi lehetővé, hogy személygépkocsival vontatható legyen.
Bunta Ferenc: ingyen odaadjuk? Hol van az utánfutó?
Hornok Sándor: nem adják oda senkinek. Nem tudja megmondani, úgy gondolja, hogy a tanyagondnoknál.
Bunta Ferenc: ő Békésen látta az utánfutót - munkából hazajövet - a Farkas Gyula Mg. Szakiskola gépkocsija vontatta, és rajta volt egy munkagép. Nem egy
alkalommal látta az utánfutót, október 30-án is. Ki adta bérbe az utánfutót? Az utánfutó heteken keresztül Békéserdőn kint van a tanyán. Nem igaz, hogy nem
tud róla a polgármester.
Dr. Olasz Imréné dr.: az utánfutót be kell hozni a hivatal udvarára.
Bunta Ferenc: 500,- Ft naponta, amivel a tanyagondnok rendelkezik.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítással érintett határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
82/2009. (XII. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állampolgárok részére, térítés ellenében, az alábbi szolgáltatásokat biztosítja 2010. január 1-jétől:

1.
2.
3.
4.

GÉPI FŰNYÍRÁS DÍJA:
Nyugdíjas esetén a telek előtti közterület
Egyéb lakossági igény esetén a telek előtti közterületen
Sarok telek esetén
Lakóingatlanhoz tartozó kert

481,- Ft/alk. + Áfa
972,- Ft/alk. + Áfa
1.281,- Ft/alk. + Áfa
2.667,- Ft/alk. + Áfa

5.

Nyugdíjas esetén sarok telek

1.
2.

ESETI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISTRAKTORRAL, BELTERÜLETEN BELÜL:
Egységesen:
614,- Ft/fuvar + Áfa
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS DÍJA:
Gépi fűrészelés
1.229,- Ft/óra + Áfa
Betonkeverő kölcsönzés
614,- Ft/nap + Áfa

1.

2.

1.
2.
3.

920,- Ft/alk + Áfa

KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLETE:
Tanfolyam, gyűlés, bemutató, kulturális műsor, egyéb
2.000,- Ft/óra
Az önkormányzat és intézményei, valamint a helyi civilszervezetek díjmentesen vehetik igénybe.
Étkezéssel egybekötött rendezvény:
fűtés esetén
300,- Ft/szék
fűtés nélkül
250,- Ft/szék
Minimum bérleti díj
12.000,- Ft
Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek az étkezéssel egybekötött rendezvény esetén évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe.
KONYHA-EBÉDLŐ:
Főzőkonyha:
6.000,- Ft/nap
Ebédlő:
5.000,- Ft/nap
Ebédlő, tantermek bérlése
800,- Ft/óra
Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe a főzőkonyha szolgáltatásait.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor: a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig lesz hatályba. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (XII. 11.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.
4./ Napirend: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor átadja a szót Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőnek.
Dr. Olasz Imréné dr.: az SZMSZ-t már módosította a testület a szakfeladat rendjének változása miatt, azonban 2010. január 1-jétől a jelenleg előterjesztett
szakfeladatokat kell használni, ezért ismét szükséges az SZMSZ módosítása, és annak elfogadása.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 11.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 7/2007. (II. 22.) ÖR rendeletének módosításáról
Bejelentések
Bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester

Dolog Péter
hitelesítő

Dr. Olasz Imréné dr.
körjegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

