Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-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 Péter
Bunta Ferenc
Dr. Halász István László
Molnár István
Papp József
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Az ülésről bejelentetten távol van Dolog Györgyné képviselő. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Péter és Molnár István képviselőket javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ A 2010. április 11. napjára kitűzött Országgyűlési Képviselők általános választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ A 2010. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a napirendi pontokat megtárgyalásra.
1./ Napirend: A 2010. április 11. napjára kitűzött Országgyűlési Képviselők általános választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző részére.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az Országgyűlési Képviselők választása miatt szükséges megválasztani az új SZSZB tagokat, személyükre a Helyi
Választási Iroda vezetője tesz javaslatot.
Bunta Ferenc képviselő: ki döntötte el a tagok személyét?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: ő csak javaslatot tett az SZSZB tagok személyére, nincs még eldöntve semmi. Az előző ciklusban az előterjesztésben
szereplő személyek voltak az SZSZB tagok, és most is vállalnák ezt a feladatot.
Bunta Ferenc képviselő: van-e sorrend a póttagok vonatkozásában?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: nincs sorrend.
Hornok Sándor polgármester: egyetértenek-e a képviselők az előterjesztésben szereplő személyekkel? Van-e más javaslat?
Javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az Országgyűlési Képviselők általános választásán a 001 szavazókörben közreműködő
szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
12/2010. (II. 25.) határozat:
1.

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a 001. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjának
Puskás Eszter 5641 Tarhos, Arany J. 26.
András Etelka 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 54.
Borbély Imre 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 1.
Kabai Erika 5641 Tarhos, Petőfi S. u. 60.
Fodré János 5641 Tarhos, Petőfi S. u. 48. szám alatti lakosokat.

A bizottság póttagjának:
Molnár Mihályné 5641 Tarhos, Zöldfa u. 52.
Csizmadia Istvánné 5641 Tarhos, Petőfi S. u. 12. szám alatti lakosokat.
2.

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a 002 szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjának
Szabó Ilona 5641 Tarhos, Zöldfa u. 8.
Steigervald Jenő 5641 Tarhos, Petőfi S. u. 17.
Mészár Gyula 5641 Tarhos, VI. kerület 170. szám alatti lakosokat.

A bizottság póttagjának:
Dolog Pál János 5641 Tarhos, Vizesfás, VI. kerület 18.
Czövek Margit Magdolna 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 19. szám alatti lakosokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
2./ Napirend: A 2010. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztés a végleges formát tartalmazza. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fejezetenként tekintsék át.
Javasolja, hogy a kiadásokkal kezdjék.
Bunta Ferenc képviselő: a helyi közutak, hidak fejezeten betervezett 800 e Ft konkrétan a Kossuth utcai járda javítása?
Hornok Sándor polgármester: Petőfi utca, Kossuth utca javítását tervezték.
Bunta Ferenc képviselő: lehet-e tudni, hogy külön-külön mennyi?
Hornok Sándor polgármester: saját dolgozókkal tervezi a javítást, csak az anyagvásárlást tervezték. Nem tudja megmondani, hogy külön-külön mennyibe fog
kerülni a Petőfi utca és a Kossuth utca javítása.
Bunta Ferenc képviselő: az önkormányzatok igazgatási tevékenysége fejezeten a polgármesternek cafetéria van betervezve. Kötelező-e?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: eddig is így volt. A polgármester nem köztisztviselő. A testület fogadja el.
Bunta Ferenc képviselő: adják-e továbbra is a cafetériát a polgármesternek?
Dr. Halász István László képviselő: nem tartja helyesnek a cafetéria kihúzását.
Hornok Sándor polgármester: a polgármestert a juttatások szempontjából köztisztviselőnek kell tekinteni.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: kötelező a cafetéria a köztisztviselők esetében.
Bunta Ferenc képviselő: a napirend végén lesz egy módosító indítványa. A gázenergiára 500 e Ft került betervezésre, ez csak a hivatal? Soknak találja.
Hornok Sándor polgármester: igen, ez csak a hivatal. Nem hasonlítható egy családi ház fogyasztásához.
Bunta Ferenc képviselő: első lakáshoz jutók támogatására nem terveznek az idén?
Hornok Sándor polgármester: nincs bevételi oldala, nincs felhalmozási bevétel, ezért nem terveznek ilyen támogatást.
Bunta Ferenc képviselő: a színpad lefedésének mi köze a kamatmentes kölcsönhöz?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: mindkét kiadás - színpad lefedésének költsége és az első lakáshoz jutók támogatása - felhalmozási kiadás. A felhalmozási
kiadás nem lehet több, mint a felhalmozási bevétel. Felhalmozási bevétel a kommunális adóból befolyt összeg és a már korábban folyósított kölcsön törlesztő
részletei.
Bunta Ferenc képviselő: javasolja, hogy első lakáshoz jutók támogatására 600 e Ft-ot tervezzenek be.
Hornok Sándor polgármester: az első lakáshoz jutók támogatását milyen feladat terhére tervezzék be, a szennyvíz vagy a Rákóczi utca terhére?
Papp József polgármester: van-e rá esély, hogy az első lakáshoz jutók támogatására érkezik igény?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: ha a támogatás beadási határidejéig nem lesz jelentkező, akkor módosítani lehet a költségvetést.
Hornok Sándor polgármester: javasolja, hogy 2 fő támogatását tervezzék be és csökkentsék a Rákóczi utcára betervezett összeget.
Bunta Ferenc képviselő: miért olyan fontos a Rákóczi utca felújítása?
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy módosító indítványáról szavazzanak - a Rákóczi utca felújítására betervezett összeget 1.799.700,- Ft - 400.000,- Ft-tal csökkentsék az első lakáshoz jutók támogatásának javára -.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
13/2010. (II. 25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés 4. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
Rákóczi utca felújítása, karbantartása
1.479.700,- Ft + áfa: 369.925,- Ft
Első lakáshoz jutók támogatása
400.000,- Ft
Szabadtéri színpad lefedése
3.789.375,- Ft + áfa: 1.263.125,- Ft
Középületek világításának korszerűsítése
400.000,- Ft + áfa: 100.000,- Ft
Szennyvíz elvezetés megvalósíthatósági
tanulmány készítése
500.000,- Ft + áfa: 125.000,- Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc képviselő: hol van a falunap költségének megtervezése?
Hornok Sándor polgármester: külön nincs megtervezve.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az önkormányzati igazgatásnál kellene megtervezni.
Bunta Ferenc képviselő: arról volt szó, hogy a falunapi rendezvény pályázatához önerőt kell biztosítani.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: számolni kell vele, mivel szerepelt a koncepcióban a benyújtandó pályázat önereje. Be kell tervezni.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a falunapi rendezvény pályázatához szükséges 400 e Ft önerő betervezéséről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
14/2010. (II. 25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetésbe falunapi rendezvény pályázati önerejét - 320.000,- Ft +
áfa: 80.000,- Ft - , 400.000,- Ft összegben megtervezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc képviselő: a konyhánál betervezett gáz költségét kevésnek találja az önkormányzathoz képest.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: kevés személyre főznek.
Bunta Ferenc képviselő: a város- és községgazdálkodás szakfeladaton soknak találja a hajtó- és kenőanya költségét 700 e Ft. Mire megy el 2,4 millió Ft.
Hornok Sándor polgármester: ez tervezés, ez még nincs elköltve. A dolgozóknak munkát kell biztosítani, amihez szükséges eszköz és ahhoz üzemanyag.
Bunta Ferenc képviselő: a város- és községgazdálkodás szakfeladaton gázenergia költsége mi?
Hornok Sándor polgármester: a középületeknél felhasznált gáz költsége. Az összege a tavalyi év alapján került megtervezésre.
Bunta Ferenc képviselő: a körjegyzőségi hozzájárulásban benne van a 3 fő és a körjegyző bére.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a körjegyzőségi hozzájárulás átadott pénzeszközként került betervezésre, úgy ahogy a körjegyzőségi költségvetést elfogadta
a testület.
Bunta Ferenc képviselő: a kifizetésre kerülő segély összege ismert?
Hornok Sándor polgármester: igen, ismert.
Bunta Ferenc képviselő: a Bursa Hungarica és az Arany János Tehetséggondozó Program nem 10 hónap?
Hornok Sándor polgármester: de igen 10 hónap, ez plusz 46 e Ft-ot jelent a költségvetés főösszegénél.
Bunta Ferenc képviselő: a közgyógyellátással mi van?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a normatív közgyógyellátáshoz nincs köze a testületnek, azt az OEP biztosítja.
Bunta Ferenc képviselő: mi van, ha valaki nem tudja kifizetni a gyógyszerét?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az átmeneti segély terhére történhet kifizetés.
Bunta Ferenc képviselő: javasolja, hogy az átmeneti segélyt a tanyagondnok és a polgármester cafetériájának terhére emeljék meg, 343.250,- Ft-tal.
Papp József képviselő: mi ez a cafetéria?
Bunta Ferenc képviselő: a cafetéria az étkezési utalvány helyett a közalkalmazottaknak adható, a köztisztviselők részére kötelező juttatás.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a polgármester részére kötelező a béren kívüli juttatás, a közalkalmazottak esetében pedig nem lehet különbséget tenni.
Bunta Ferenc képviselő: ne védje a polgármestert, a jegyző a törvényességet védje.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a polgármester cafetériájához ne nyúljanak hozzá, mivel köztisztviselőnek minősül a juttatás tekintetében.
Hornok Sándor polgármester: a cafetéria összegéről már döntött a testület a költségvetési koncepció tárgyalásakor.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a hiány terhére emelhetik az átmeneti segély összegét.
Bunta Ferenc képviselő: nem biztos, hogy a polgármester cafetériájához nem nyúlhatnak hozzá. Ő tett egy javaslatot és kéri, hogy szavazzanak róla.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bunta Ferenc képviselő által tett javaslatról - miszerint a tanyagondnok és a polgármester
cafetériájának terhére emeljék az átmeneti segély összegét 343.250,- Ft-tal - szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett Bunta Ferenc képviselő javaslatát elutasítja.
Hornok Sándor polgármester: növeljék-e az átmeneti segélyt a hiány terhére?
Papp József képviselő: van-e szükség az átmeneti segély emelésére?
Hornok Sándor polgármester: az átmeneti segély a bajbajutott emberek megsegítését szolgálja, vagyis hirtelen nagyobb összegre van szüksége, mert leégett
a háza. Arra törekedjenek, hogy ne 5-6 ezer forintokat osztogassanak, hanem egy nagyobb összeggel segítsenek az arra rászorulóknak. Javasolja, hogy a
betervezett összeg nagyságán ne változtassanak.
Dr. Halász István László képviselő: a polgármester javaslatát támogatja.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: maradjon-e a 120 e Ft?
Hornok Sándor polgármester: kéri, hogy javasoljon a testület.
Javaslat nem hangzik el.
Bunta Ferenc képviselő: a tanyagondnoknak hány órát kell dolgoznia?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: attól függ, hogy a munkaszerződés hogy szól. A tanyagondnok kötetlen munkaidőben dolgozik.
Bunta Ferenc képviselő: mivel tudja azt bizonyítani, hogy ledolgozta a munkaidejét?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: azzal, hogy semmilyen panasz nem érkezett a külterületi lakosoktól. A munkáját szükségszerűen elvégzi. Ha van ezzel
valamilyen probléma, azt nyújtsák be írásba. A tanyagondnok szombaton és vasárnap is dolgozik.
Bunta Ferenc képviselő: biztos abban a jegyző, hogy a tanyagondnok elvégzi a munkáját? Ő kigyűjtötte a menetlevelekből a ledolgozott napokat.
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselőt, hogy először a költségvetés tárgyalását fejezzék be.
Van-e még a 2010. évi költségvetést érintő módosító indítvány?
Több módosító indítvány nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester: a módosító indítványok átvezetése után a 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege 128.411 e Ft, a költségvetési
hiány 20.802 e Ft.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 26.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésről (rendelet teljes szövege a
jegyzőkönyv melléklete)
Bejelentések
1./ Bejelentés
Hornok Sándor polgármester: a Békés Megyei Önkormányzat kereste meg közös földgáz beszerzése tárgyában. A földgáz beszerzését partneri
együttműködéssel, konzorciumi keretek között kívánják megvalósítani, melybe Békés megye beszerzésében érdekelt települési önkormányzatait, önálló
gazdálkodású intézményeit, többcélú kistérségi társulásait kívánják bevonni. 75 önkormányzatból 42 önkormányzat tagja a szindikátusi szerződésnek. Ebben
a formában történő gázbeszerzés esetében kb. 8 % megtakarítás várható. Javasolja, hogy csatlakozzanak.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a szerződést egy évre is meg lehet kötni azonos feltételekkel.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közös földgáz beszerzésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
15/2010. (II. 25.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló
szindikátushoz. Jóváhagyja a Szindikátusi Szerződés tervezetet.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a Szindikátusi Szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzése ügyében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Bejelentés
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: megkeresés érkezett a Tarhos Földtulajdonosoktól, melyet felolvas. „ Tisztelt Képviselő-testület! Mint tarhosi földtulajdonosok,
az alábbi kéréssel fordulunk a tisztelt Képviselő-testülethez. Kezdeményezünk egy földtulajdonosi gyűlés összehívását és kérjük a képviselő-testület
támogatását. Továbbá kérjük, hogy Tarhos jegyzőjét felhatalmazni szíveskedjék, hogy a VHR 8. § (1), (2), (3), (4) bekezdésében foglaltak alapján a tarhosi
gazdákat szavazatával támogatni szíveskedjen. Indokolás: Mint kiderült a Tarhos-Békés Vadász Egyesület nem épp törvényes kereteken belül kapta meg a
vadászat jogát. A Benedek Fülöp által kiadott meghatalmazások törvénytelenek voltak, mivel erre felhatalmazása nem volt, Legfelsőbb Bíróság ezt
Bélmegyer ügyében már kimondta. Bérleti díjat 4 éve nem hajlandó fizetni, éves közgyűlést nem hajlandó összehívni, a VHR 11. § (2), (3) bekezdés a., b., c.
és (4) bekezdés rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva törvénysértések halmazát hozza magával. Próbáltunk megegyezést kieszközölni, de mindennemű
egyezségtől elhatárolódnak. Reméljük az összehívott közgyűlés jobb belátásra bírja őket. Ebben kérjük a tisztelt képviselő-testület, a polgármester úr és a
jegyzőasszony segítségét. Segítő szándékukat előre is köszönöm a tarhosi gazdák nevében, tisztelettel Dolog Pál."
3-4 évvel ezelőtt zajlott a vadászterület használatával kapcsolatos eljárás. Általában úgy történik a földterület átadása vadászati célra, hogy ahová az
önkormányzat képviselője szavaz, úgy szavaz az önkormányzat jegyzője, aki a földtulajdonosokat képviseli. Tehát szükséges határozatot hozni arról, hogy ki
képviselje az önkormányzatot.
Molnár István képviselő: nincs abból gond, hogy Dolog Péter képviselő édesapja képviseli a földtulajdonosokat?
Dolog Péter képviselő: szerinte az nem probléma, hogy az édesapja a földtulajdonosok képviselője, és őt mint önkormányzati képviselőt megbízza a testület
az önkormányzati földterületek képviseletével.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzatot a földtulajdonosok gyűlésén Dolog Péter
önkormányzati képviselő képviselje.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
16/2010. (II. 25.) határozat:
1.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a földtulajdonosi gyűlésen Tarhos Község Önkormányzatát Dolog Péter
önkormányzati képviselő képviselje, s az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában szavazatával a Tarhosi Földtulajdonosokat támogassa.
2.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a földtulajdonosi gyűlésen Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző, szavazatával Dolog Péter önkormányzati képviselő szavazatával összhangban - a Tarhosi Földtulajdonosokat támogassa.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Dolog Péter képviselő
3./ Bejelentés
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: Darabos László magánszemélytől érkezett egy kérelem, melyet felolvas.
„A Jegyző Asszonnyal folytatott beszélgetésünkre hivatkozva a 2010. 08. 14-i „közösségi nap" megrendezéséhez a Tarhosi focipálya és a hozzátartozó
ingatlan területfoglalási engedély kiadását szíveskedjenek részemre megadni. A rendezvényhez szükséges összes engedélyt megkaptam. Az érkező
vendégek autóját és a község ingatlanait a Tarhosi Polgárőrség vigyázza, a fellépő művészeket egy őrző-védő cég.
Program leírása:
10 órai kezdettel Pataki Ágnes Budapesti musical énekesnő
12 órától a Budai Duó szolgáltatja a zenét az ebédhez, ami tervek szerint gulyáságyúban főzött babgulyás lesz.
14 órától sárkányrepülős pingpong labdaeső-ajándékért
15 óra Street fighter show - Petőfi u., rendőrségi engedéllyel
16 órától Linea fitness stódió bemutatója
17 óra Molnár Mihály tarhosi erős ember bemutatója
18 óra Fekete pákó
19 órától Feszültség zenekar
21 órától Hooligans koncert
23 óra tűzijáték 23,30-tól utcabál, zenél a Budai-Duó
Ehhez kérem az Önök írásos engedélyét, melyet szíveskedjenek címemre elküldeni!"

Dr. Halász István László: milyen címen kéri ezt a területet?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: magánszemélyként rendezné a községnek. Arról kellene dönteni, hogy odaadja-e a testület a területet és milyen feltételekkel.
Dr. Halász István László képviselő: az edzőpályát igen, a nagypályát viszont nem, mivel azt az önkormányzatnak kell rendbehoznia.
Hornok Sándor polgármester: a koncert élő koncert lesz, ezért nagy igénybevételnek lesz kitéve mind a terület, mind a közmű. Az önkormányzatnak
biztosíték kell.
Dr. Halász István László képviselő: kérjenek kauciót előre.
Molnár István képviselő: kérjenek közterületfoglalásért pénzt és a rendrakást elvégzi az önkormányzat.
Szilágyi Anikó képviselő: volt már ott rendezvény és nem volt rendbontás.
Hornok Sándor polgármester: vannak szabályok a rendezvények vonatkozásában. Előre meg kell határozni, hogy milyen feltételek megléte esetén adják oda
a területet.
Dr. Halász István László képviselő: ő ezt nem támogatja, csak ha kauciót tesz le előre a rendezvény szervezője.
Hornok Sándor polgármester: nem csak a füves pályában okozhatnak kárt, hanem más önkormányzati tulajdonban.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: megírja-e a rendezvény szervezőjének, hogy egymillió forint kaució és az edzőpálya területe az épület nélkül?
Molnár István képviselő: a közterület kiadására van rendelete az önkormányzatnak, fizesse ki a közterület használatát a rendelet szerinti díjjal ő ezt javasolja.
Hornok Sándor polgármester: kaució kell az esetleges rongálás miatt. A közterület használatáért fizessen. Mobil WC-t is hoznia kell, és a szerzői jogvédő
irodát is meg kell keresnie. Összefoglalva tehát, a rendezvény szervezőjét arról fogja tájékoztatni, hogy a képviselő-testület átadja az edzőpálya területét - a
szociális épület nélkül - közterülethasználati díj fizetése, valamint egymillió forint kaució letétele mellett. A közszolgáltatók - áramszolgáltató stb. megkeresése a vállalkozó feladata.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Bunta Ferenc képviselő: fakivágás ügyében az elmúl testületi ülésen két határozatot hoztak. Ennek ellenére fakivágás történik a jegyző és a ő tudta nélkül.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: melyik terület ez?
Bunta Ferenc képviselő: az 58-as csatorna.
Hornok Sándor polgármester: a B2-es jelű csatornáról van szó, a Bajkán zugból eredő és a Vizesfási csatorna a befogadó. Korábban már megegyeztek a
csatorna kotrásáról és intézkedni kellett a csatorna szélének azonnali kitakarításáról, ezért ő keresett embereket - nem Molnár István képviselő - arra, hogy a
nyárfát, fűzfát és a kökénybokrokat vágják ki. Sürgős beavatkozást igényelt ez a feladat. Ez nem sértette Bunta Ferenc képviselő jogkörét.
Bunta Ferenc képviselő: fele sem igaz annak, amit a polgármester mond. Az sem igaz, hogy a polgármester kereste meg az embereket. A másik „ügy" az,
hogy a tegnapi nap folyamán az önkormányzat udvarára fát hozatott be a rendőrség.
Hornok Sándor polgármester: annyi kiigazítása lenne, hogy nem a rendőrség hozatta be a fát, hanem ő intézkedett arról, hogy behozzák a fát. Doboz és
Tarhos határán dolgoznak az emberek és ez még januári kérelem volt. Viszont senki nem hozott még be fát abból a társaságból akiknek Bunta Ferenc
képviselő osztott területet.
Bunta Ferenc képviselő: bejelenti, hogy megfellebbezte a rendőrség határozatát, az ügyészség újból nyomozást rendelt el.
Több bejelentés nem hangzik el, Hornok Sándor polgármester a testületi ülést 16,25-kor bezárja.
k.m.f.
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