Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-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
Molnár István
Papp József
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Az ülésről bejelentetten távol vannak Bunta Ferenc, Dolog Péter, Dr. Halász István László
képviselők. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné 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.
Az ülés napirendjének kiegészítését javasolja az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ A 2009. II. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Beszámoló a körjegyzőség 2009. II. félévi költségvetésének módosításáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
4./ Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5./ A 2009. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a pénzbeli támogatás felhasználásáról
Előadó: civilszervezetek képviselői
6./ Döntés az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
7./ Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
8./ Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 1/2010. (I. 29.)
rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a napirendi pontokat megtárgyalásra.
Hornok Sándor: javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassa meg a képviselő-testület Darabos László urat, aki augusztus 15-én tartana egy
rendezvényt a községben. Kéri a képviselő-testületet, hogy javaslatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Hornok Sándor polgármester javaslatát elfogadja, s Darabos Lászlót a napirendi
pontok tárgyalása előtt meghallgatja.
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Darabos Lászlónak.
Darabos László: köszönti a képviselő-testületi tagokat és megköszöni, hogy lehetőséget kapott arra, hogy személyesen is elmondja az általa szervezett
rendezvénnyel kapcsolatos igényét. 2010. augusztus 15-én közösségi napot szervez a községben, amelyhez az önkormányzat az edzőpályát biztosította,
azonban szüksége lenne még a sportházra. Ugyan nem érti, hogy miért nem kaphatja meg a nagypályát, mivel azt eddig is ő tartotta rendbe? Vállalja, hogy a
sportházat kimeszeli, rendbe rakja. Felvette a polgárőrökkel a kapcsolatot, akik megakadályozzák az esetleges rongálást, a fellépőkre egy külön szerződtetett
őrző-védő cég vigyáz. A rendezvényt a szükséges hatóságoknál bejelentette. A másik problémája az, hogy a közölt egymillió forint kauciót nem tudja és nem
is akarja letenni. A rendezvény ideje alatt azonban teljes anyagi felelősséget vállal. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelöljön ki egy embert, akivel
szemrevételezik a területet a rendezvény előtt.
Dolog Györgyné képviselő: a korábbi rendezvények alkalmával alkalmazták-e a kauciót?
Darabos László: kap-e majd értesítést a döntésről?
Hornok Sándor polgármester: igen kap értesítést a döntésről, a testület határozatot fog hozni.
Szilágyi Anikó képviselő: a rendezvényhez elég lesz-e a kispálya?
Darabos László: nem elég a kispálya, még nem tudja, hogy hogy fogja megoldani, de elfogadja a testület döntését.
Szilágyi Anikó képviselő: a sportpályát ő tartja rendbe?
Darabos László: igen, a pályát ők tartják rendbe, az önkormányzattól megkapják a kistraktort, amibe az üzemanyagot ő adja.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
1./ Napirend: A 2009. II. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az állami támogatás változása miatt szükséges a költségvetési előirányzat módosítása.
Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2009. II. félévi költségvetési előirányzat módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (IV. 16.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló módosított 2/2009. (II. 19.) számú
rendeletének módosításáról
2./ Napirend: Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség 2009. II. félévi költségvetésének módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
172010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyzőség 2009. II. félévi költségvetésének módosítására tett javaslatot az előterjesztés szerint
elfogadja.
A körjegyzőség 2009. évi tényleges kiadás és bevétele 38236 e Ft.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
3./ Napirend: Beszámoló a körjegyzőség 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámolóról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
18/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyzőség 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámolót
37 893 e Ft kiadással
37 893 e Ft bevétellel
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
4./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Szilágyi Anikó képviselő: az előterjesztésből kitűnik, hogy a támogatási kölcsön visszatérülése kevesebb, mint a tervezett. Miért fizettek kevesebbet?
Dolog Györgyné képviselő: a visszafizetési részletek összege meghatározott?
Hornok Sándor polgármester: a támogatás folyósításakor a szerződésben meghatározásra kerül a visszafizetési részlet, valamint az ingatlanra jelzálogjog
van bejegyeztetve. Tehát a realizálódás várható. Utána fog nézni, hogy miért fizettek kevesebbet.
Dolog Györgyné képviselő: étkeztetés címén 600 e Ft van betervezve és nincs teljesítés. Miért?
Hornok Sándor polgármester: a szociális étkeztetést már nem végez az önkormányzat, ezért nincs teljesítés.
Van-e tovább kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16.) számú rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5./ Napirend: A 2009. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a pénzbeli támogatás
felhasználásáról
Előadó: Civilszervezetek vezetői
Hornok Sándor polgármester: a Nyugdíjas Klub vezetője nem tudott jelen lenni a testületi ülésen, de írásos beszámolóját megküldte. Köszönti a helyi
Polgárőrség vezetőjét és a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület elnökét. Javasolja, hogy a polgárőrség beszámolójának megvitatásával kezdjék a
napirend tárgyalását. Van-e szóbeli kiegészítése a Hanczárné Kozma Rózának?
Hanczárné Kozma Róza: szóbeli kiegészítése nincs.
Hornok Sándor polgármester: 2010-ben alkalmazzon-e az önkormányzat polgárőröket, úgy ahogy 2009-ben?
Hanczárné Kozma Róza: igen, ha erre lesz módja és lehetősége az önkormányzatnak. Az idén az OPSZ-szel kötött megállapodás alapján az előre vállalt
feladatok teljesítésére 420 e Ft támogatást kapnak.

Hornok Sándor polgármester: elő- vagy utófinanszírozott a támogatás?
Hanczárné Kozma Róza: a megyei Polgárőr Szövetség kezességet vállal a helyi szervezetért, így részletekben előre megkapják a támogatást.
Molnár István képviselő: van-e cégekkel megállapodása a polgárőrségnek?
Hanczárné Kozma Róza: az AGRO-DÉLÓ KFT-n kívül nincs más céggel megállapodás.
Hornok Sándor polgármester: a polgárőrök munkájára szükség van, mivel a településőrök a helyi rendeletek betartását ellenőrzik.
Szilágyi Anikó képviselő: a 2009. évi önkormányzati támogatást visszautalták a polgárőrök?
Hanczárné Kozma Róza: nem is kapták meg a támogatást.
Hornok Sándor polgármester: az önkormányzatnak kb 80 e Ft-ba került a polgárőrök alkalmazása, és a polgárőrökkel történt megegyezés alapján ez volt a
támogatás.
További kérdés, hozzászólás van-e?
További 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
19/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Polgárőrség Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület beszámolóját az önkormányzat által
nyújtott 2009. évi pénzbeli támogatás felhasználásáról.
Hornok Sándor polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület beszámolóját vitassák meg. Van-e szóbeli
kiegészítése az egyesület elnökének?
Nagy György Miklós: megköszöni az önkormányzat mind anyagi, mind erkölcsi támogatását. Megköszöni továbbá az egyesület rendezvényein való segítő
közreműködést.
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Szilágyi Anikó képviselő: milyen jellegű továbbképzésen vettek részt az egyesület tagjai?
Nagy György Miklós: Békéscsabán szervezett közösségfejlesztő tréningen vett rész ő és Gyebnár Péter. Ezen a továbbképzésen a folyamatban lévő
pályázatokról és a jövőbeni pályázati lehetőségekről kaptak tájékoztatást, adtak egymásnak ötletet, beszéltek a civil egyesületeket érintő esetleges
problémákról.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az egyesület beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
20/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület beszámolóját az önkormányzat által nyújtott 2009.
évi pénzbeli támogatás felhasználásáról.
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a Nyugdíjas Klub beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Nyugdíjas Klub beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
21/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyugdíjas Klub beszámolóját az önkormányzat által nyújtott 2009. évi pénzbeli támogatás
felhasználásáról.
6./ Napirend: Döntés az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban?
Dr. Olasz Imréné körjegyző: a határozati javaslat az ÖNHIKI pályázat útmutatójának megfelelően készült.
Dolog Györgyné képviselő: a pályázat településenként külön-külön kerül benyújtásra?
Dr. Olasz Imréné körjegyző: igen, önkormányzatonként kerül benyújtásra az ÖNHIKI pályázat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
22/2010. (VI. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és
6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez
a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
b) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1000 fő alatti, és a
Bélmegyer székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó
települések megnevezése: Bélmegyer, Tarhos
II.
b.) Az Önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményeket nem tart fenn, azonban
Békés
székhelyű - külön jogszabály szerint létrehozott - társulásban részt vesz. Társulás keretében ellátott feladatok megnevezése:

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
Általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai szakszolgálati ellátás
Alapítók:

Békés Város Képviselő-testülete
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Tarhos Község Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 29.
Kamut Község Képviselő-testülete
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
Murony Község Képviselő-testülete
5672 Murony, Földvári u. 1.
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
Békési Kistérségi Óvoda

Alapítók: Békés Város Képviselő-testülete
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Tarhos Község Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 29.
Kamut Község Képviselő-testülete
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
Murony Község Képviselő-testülete
5672 Murony, Földvári u. 1.
III.

2. Az önkormányzat lakosságszáma 20019. január 1-jén 1500 fő alatti és
2.1 2009 szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban látja el.
2.3 A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy
többcélú kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után:
- szociális alapszolgáltatási feladat:






szociális étkeztetés,
családsegítés,
házi segítségnyújtás,
nappali ellátás
-





gyermekjóléti alapellátási feladat:

gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása
-

belső ellenőrzési feladat

IV. Az önkormányzat
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím
igénybevételéhez vállalt - 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában
meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a)
megfelel
2.

V.

a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben
2.1.
részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt - a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a
Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a)
megfelel.

Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodása során realizál.

VI. b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a zárszámadásának
hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
7./ Napirend: Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az összefoglaló ellenőrzési jelentésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
23/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról az előterjesztés szerint
elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Békési Kistérségi Irodát a határozat megküldésével értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

8./ Napirend: . Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és
szolgáltás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
1/2010. (I. 29.) rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: a vízdíjról szóló rendeletet több alkalommal tárgyalta már a testület. Kialakult azon önkormányzatok létszáma, amelyek
vagyonkezelési szerződést kötöttek a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel, s ennek függvényében az a javaslat, hogy az ivóvíz díját az előző évnek megfelelően
határozzák meg az önkormányzatok. Elsősorban azért, hogy képződjön tartalék a javításra. A jövőben a fejlesztések, javítások az önkormányzat
megrendelése alapján történnek, melyért az önkormányzat díjat fizet, viszont a közművagyon használatáért a Vízművek félévente bérleti díjat fizet, bérleti
szerződés alapján. A javítások és fejlesztések költségét a vízdíj tartalékából és a bérleti díjból fedezi az önkormányzat.
Papp József képviselő: mennyi a bérleti díj összege?
Hornok Sándor polgármester: 1,2 millió forintot utalt át a Vízművek, melynek egy része 2009. évi bérleti díj.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a vízdíjról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 16.) rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 1/2010. (I. 29.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Bejelentések
1.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat ebben az évben nem tervez olyan beruházást, amely közbeszerzésre kötelezett, ennek ellenére
közbeszerzési tervet kell készíteni.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat közbeszerzési tervéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
24/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata 2010. évre közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: a Békési Kistérségi Általános Iskola tarhosi tagintézmények működtetésével kapcsolatban kell döntést hoznia a testületnek.
Korábban már szó volt arról, hogy az állami támogatás és a gyereklétszám csökkenése miatt nem tudják tartani a 8 évfolyamot, ezért a tagintézmény további
működtetése 6 évfolyammal történik. A 7-8 évfolyamnak be kell járnia Békésre. Úgy tűnik, hogy az 5-6 évfolyam továbbra is helyben marad, azonban sok
minden függ az új Kormány politikájától. A Békési Kistérségi Általános Iskolához tartozik Murony és Kamut település is, ezért bármely tagintézményre
vonatkozó döntést a másik települések önkormányzatának is el kell fogadnia. Jelenleg a fizikai állománnyal tudnak spórolni, a csökkenő feladat és a közcélú
foglalkoztatás lehetősége miatt. Van már pedagógus is akik közcélú foglalkoztatott.
Dolog Györgyné képviselő: elég szomorú, hogy közcélú foglalkoztatással oldanak meg feladatokat, nem gondolja hogy ugyanolyan lelkesedéssel tudnak
dolgozni.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: fiatal pályakezdőként szinte ugyanannyi a kereset.
Hornok Sándor polgármester: a közcélú foglalkoztatás esetén nem veszik figyelembe a kort és nem részesül egyéb juttatásban.
Molnár István képviselő: közcélú foglalkoztatás esetében a létbizonytalanság a legrosszabb. Bármikor fel lehet mondani, míg a közalkalmazottak esetében ez
nem így történik. A 7-8. osztály bejárása hogy fog történni?
Hornok Sándor polgármester: Volán busszal történik a gyerekek beszállítása. A bérlet megváltását, kifizetését az önkormányzat átvállalhatja.
Szilágyi Anikó képviselő: vállalhatja, vagy vállalja?
Hornok Sándor polgármester: az önkormányzatnak elő kell segíteni a gyerekek beszállítását.
Molnár István képviselő: Kamut és Murony települések hogyan oldják meg a gyerekek szállítását?
Hornok Sándor polgármester: tudomása szerint egymáshoz is járatnak gyerekeket. Murony és Kamut településeknek mások voltak a feltételek, mivel ők egy
évvel később léptek be az intézményfenntartó társulásba. Ha az önkormányzatnak nagyobb autója lenne, akkor a szállítást lehetne azzal végezni.
Molnár István képviselő: bérfuvarral nem lehetne megoldani a szállítást?
Dr. Olasz Imréné körjegyző: Csárdaszálláson bérfuvarral oldják meg a gyerekek szállítását Gyomaendrődre.
Hornok Sándor polgármester: igazából a szállítást Békésnek kellene megoldania, mivel ők kapják a normatívát.
Dolog Györgyné képviselő: Békésen melyik tagintézmény fogadja a tarhosi gyerekeket?
Hornok Sándor polgármester: az előzetes információk szerint a Hepp Ferenc tagintézménye fogadja a tarhosi diákokat. A döntést követően a szülőket
tájékoztatni szükséges.
Szilágyi Anikó képviselő: ezentúl már ez így lesz?
Hornok Sándor polgármester: igen, mert ez az osztály volt viszonylag nagy létszámú és az azt követő évfolyamok már 3-4 fősek.
Van-e még kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Iskola Tarhos Tagintézményének működtetéséről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
25/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1.
A Békési Kistérségi Iskola Tarhos Tagintézményét 2010. szeptemberétől 6 évfolyammal kívánja működtetni.
A Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagintézményében 1 fő takarító álláshelyet megszüntet.
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartói körén belül Tarhos községben a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
4.
Kéri Békés Város Képviselő-testületét, hogy Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletében a létszámcsökkentéseket vezesse át,
az álláshelyek megszűnésével járó kifizetésekre az állami támogatást igényelje meg, a Békési Kistérségi Iskola és a Békési Kistérségi Óvoda alapító
okiratának módosítását a döntéseknek megfelelően készítse elő.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Hornok Sándor polgármester
3.
Bejelentés
Hornok Sándor polgármester: néhány önkormányzat kérte a Vagyonkezelési Szerződés tervezetének módosítását és ezt a módosítást szükséges a
testületnek jóváhagynia, illetve elfogadnia.
Van-e kérdés, hozzászólás?
2.
3.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Vagyonkezelési Szerződés tervezetének javasolt módosításairól szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
26/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt - a képviselő-testület 64/2009. (XI. 20.) határozatával
elfogadott - Vagyonkezelési Szerződés tervezetének javasolt módosításait jóváhagyja, s egyben felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert a
Vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
4.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: a számlavezető pénzintézet felé egy évre jelezni szükséges a bérhitel igényét. Ez nem jelenti azt, hogy a határozati javaslatban
feltüntetett összeget fel is fogják venni. Az esetlegesen igényelt összeg visszafizetése az állami támogatás megérkezésével egyidőben történik. Erre azért
van szükség, mert a nagylétszámú lett a közcélú foglalkoztatás.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a bérhitel határozati javaslatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
27/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt. részére munkabérhitel igényléséhez az alábbi hitelkérelmet nyújt
be:
Az átutalandó munkabérek és bérjellegű kifizetések összege: 4.800.000,- Ft
Igényelt munkabérhitel összege: 4.500.000,- Ft
A hitel igénybevételének időpontja: 2010. április 30.
A hitel törlesztésének módja: az állami támogatás megérkezésekor egyösszegben.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
5.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: térjenek vissza Darabos László kérelmére. A képviselő-testületnek az a szerepe, hogy a sportpályát és annak épületét
odaadják-e vagy sem.
Molnár István képviselő: a nagypályát az edzőpályától nem tudják leválasztani.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az első verzió szerint vállalkozó a nagypályára tervezte a színpad felállítását, akkor a programba még nem szerepelt a foci.
Hornok Sándor polgármester: a nagypályának az egész napos igénybevétel nem tenne jót. Az árusokat a közterületen kell elhelyezni.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a jelenlegi program szerint a sportpályán foci lenne, mellyel párhuzamosan az edzőpályán folynának az egyéb rendezvények.
Hornok Sándor polgármester: összefoglalva tehát a rendezvény szervezője a küzdőtér melletti edzőpályára közterülethasználati díjat fizet, aminek összegét
rendelet szabályozza.
A további kérdés, hogy a szociális épületet adják-e vagy sem?
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a szociális épület rendbetételét - kimeszelés, takarítás - vállalta Darabos László az épület használatáért.
Molnár István képviselő: miért nem a rendezvénytéren van ez a rendezvény?
Hornok Sándor polgármester: nem merült fel igényként a rendezvénytér, egyébként a Hooligans együttes miatt kicsi is lett volna a rendezvénytér. Tehát akkor
a kauciótól eltekintenek, s az öltözőért sem kérnek díjat.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a rendezvényen fellépők, a nézők és a helyszín biztosításáért a polgárőrök és egy őrző-védő cég felel.
Hornok Sándor polgármester: kéri a körjegyzőt, hogy foglalja össze az eddigi javaslatokat.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az önkormányzat a Darabos László vállalkozó által 2010. augusztus 15-re tervezett rendezvény megtartásához hozzájárul
azzal, hogy a sportpályát térítésmentesen, kizárólag futballmérkőzés céljára biztosítja. A sportpályához tartozó edzőpálya területét közterülethasználati dj
fizetése ellenében biztosítja. A szociális épületet térítésmentesen átadja, a szociális épület rendbetételének fejében, melyet a csak és kizárólag a fellépők
használhatnak. A rendezvény ideje alatt történt rongálásért teljes anyagi felelősséggel a vállalkozó felel. Kaució letételétől az önkormányzat eltekint. A

rendezvény előtti terület bejárása a településőrökkel történik. A terület visszaadása a rendezvényt követő 3 munkanapon belül. Megbízzák a jegyzőt, hogy az
engedélyt adja ki, a területet adja át és a rendezvényt követően rendeltetésnek megfelelő állapotban vegye vissza.
Hornok Sándor polgármester: a területen csak a program szerinti rendezvény tartható.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a körjegyző által megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
28/2010. (IV. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Darabos László vállalkozó által 2010. augusztus 15-re tervezett rendezvény
megtartásához hozzájárul a következők szerint:
1.
A sportpályát térítésmentesen, kizárólag futballmérkőzés céljára biztosítja.
2.
A sportpályához tartozó edzőpálya területét közterülethasználati dj fizetése ellenében biztosítja.
3.
A szociális épületet térítésmentesen átadja, a szociális épület rendbetételének fejében, melyet a csak és kizárólag a fellépők használhatnak.
4.
Kaució letételétől az önkormányzat eltekint, viszont a település területén a rendezvénnyel összefüggésbe hozható bármilyen kárért teljes anyagi
felelősséggel a vállalkozó tartozik.
5.
A rendezvény előtti terület bejárása a településőrökkel történik. A terület visszaadása a rendezvényt követő 3 munkanapon belül.
6.
Csak a program szerinti rendezvény tartható.
Megbízzák továbbá a jegyzőt, hogy a közterülethasználati engedélyt adja ki, a területet adja át és a rendezvényt követően rendeltetésnek megfelelő
állapotban vegye vissza.
Határidő: 2010. augusztus 14.
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Molnár István képviselő: a vizesfási, békéserdei kövesút felújítására van-e lehetőség?
Hornok Sándor polgármester: nincs pénz a javításra, csak tábla kihelyezésével tudnak utat „javítani".
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 17 órakor bezárja.
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