Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 29-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
Almási Gyöngyvér családgondozó

Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Az ülésről 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 Papp József 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 napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirend:

1./ Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

2./ Víziközmű-vagyon vagyonkezelésbe adása a Békés Megyei Vízművek Zrt részére
Előadó: Hornok Sándor polgármester

3./ Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. II. félévi Munkaterve
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.

1./ Napirend: Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor köszönti Almási Gyöngyvér családgondozót. Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítése?

Almási Gyöngyvér: a gyermekjóléti feladatokat 2008. január 1-jétől társulási formában látja el az önkormányzat. 2008-ban 1 család 5 gyermeke volt gondozás
alatt, 2009-ben 13 családdal tartják a kapcsolatot. A létszám sajnálatos módon nő. A gondozás magatartásbeli, beilleszkedési problémákra, illetve iskolai
hiányzásra irányul. A szülők részéről némi elhanyagoltság tapasztalható. Legjellemzőbb probléma az anyagi hiány és a szülők életvitele. Szabálysértési
cselekmény 1 esetben történt, 2 gyermeket érintett.
Keddi napokon tartózkodik Tarhoson, ilyenkor a családokat látogatja. Egyéni esetkezelésben oldják meg a problémát. A prevenciós programot kiterjesztik
Tarhos községre is.

Hornok Sándor megkérdezi Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: szóbeli kiegészítése nincs.

Hornok Sándor polgármester megköszöni Almási Gyöngyvér családgondozó munkáját. Javasolja a beszámoló elfogadását.

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:

32/2010. (VI. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

2./ Napirend: Víziközmű-vagyon vagyonkezelésbe adása a Békés Megyei Vízművek Zrt
részére
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a testületi anyagban minden képviselő megkapta a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés
tervezetet most pedig kiosztásra került a vagyonkezelési szerződést kiegészítő megállapodás. Mindkét dokumentum elfogadása szükséges. A
vagyonkezelési szerződés tervezetbe 5.2. pontjába rögzíteni szükséges, hogy a mindenkori szolgáltatási díjból származó árbevételből hány %-ot - 1-5 % -5
% között - biztosít az önkormányzat a rekonstrukció fedezetére. Amennyiben 5 % mértéket határoznak meg, úgy a vízdíj 35,- Ft-tal emelkedik.

Papp József képviselő: 2 % mértéket javasol.

Hornok Sándor polgármester: a tervezet 3. oldalának 4.1. pontjában a szerződés hatályát is meg kell állapítani, javasolja a határozatlan időt. Ha a
határozatlan időre kötik a vagyonkezelési szerződést, úgy a 7. oldal 9.1. pontjának első sorát javítani szükséges. A vagyonkezelési szerződés megkötése
előtt el kellett készíttetni a víziközmű-vagyon értékelését, melyet a BDL Kft végzett el 70 e Ft + áfa összegért. A közmű vagyon értéke 90.040.254,- Ft. A
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vagyon értéke a szerződés 2. oldalának 3.1 pontjába rögzítésre kerül. A kiegészítő megállapodás 3. pontjában 1,- Ft/m összeget javasol.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Szilágyi Anikó képviselő: ki készítette el a vagyon értékelését?

Hornok Sándor polgármester: egy budapesti társaság készítette el a vagyon értékelését, BDL Kft. A környező településeken is ők végezték el ezt a munkát.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosításokkal érintett vagyonkezelési szerződésről és annak kiegészítő megállapodásáról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

33/2010. (VI. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel megkötésre kerülő Vagyonkezelési Szerződést a módosításokkal,
melyek az alábbiak:
-

szerződés 5.2. pontjába 2 %,

-

a szerződés határozatlan időre szól,

-

a vagyon értéke 90.040.254,- Ft, melyet a szerződés 3.1. pontjában rögzíteni szükséges,

-

a szerződés kiegészítő megállapodásának 3. pontjában 1,- Ft/m összeg szerepel .
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elfogadja.
Felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert, hogy a szerződést, valamint a szerződés mellékletét képező nyilatkozatokat írja alá.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az aláírt szerződést és nyilatkozatokat a Békés Megyei Vízművek részére küldje meg.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

3./ Napirend: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. II. félévi Munkaterve
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a második félévben már nem sok testületi ülés lesz a választásig. Azokat a napirendi pontokat tervezte be, amelyek
kötelezőek.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2010. II. félévi Munkatervéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

34/2010. (VI. 29.) határozat:

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. II. FÉLÉVI
MUNKATERVE
2010. SZEPTEMBER 09.

1.

A körjegyzőség költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

A 2010. évi költségvetés I. félévi módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

A 2010. I. félévi költségvetés teljesítése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Beszámoló a 2010. I. félévi adókötelezettség teljesítéséről

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

való csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester

6.
Beszámoló a nappali szociális ellátásról (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
Előadó: Nagy György Miklósné igazgató

7.

Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke

8.

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2009. évi munkájáról

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Molnár István tanyagondnok

Bejelentések

2010. NOVEMBER 18.

1.

Tájékoztató a Körjegyzőség 2010. III. negyedévi költségvetéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Belsőellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

4.

Támogatott civilszervezetek beszámolója a 2010. évi pénzbeli támogatás felhasználásáról

Előadó: civilszervezetek képviselői

Bejelentések

2010. DECEMBER 02.

1.

2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

4.

A Képviselő-testülete 2011. évi munkaterve

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek bejelentésük?

Papp József képviselő: a Zöldfa utcán lévő önkormányzati épület és annak környéke elhanyagolt. Jelenleg sok a közmunkás és azokkal nem lehetne-e az
épület környékét rendbe tenni? Az épülettel is kezdeni kellene valamit.

Hornok Sándor polgármester: 50 millió forint pályázati pénz rendelkezésre áll, de az áfával nem bír az önkormányzat. A pályázati összeg lehívásához
pontosabb tervek szükségesek. Mivel közösségi színtérről lenne szó, és az épület adottságai miatt kötelező lenne a lift, melynek költsége 5,5 millió forint. A
nyílászárók állapota a legrosszabb. Az udvar rendbentartását egy tarhosi lakos vállalta, de úgy látja, hogy az önkormányzatnak kell elvégeznie a kaszálást.

Papp József képviselő: az áfa összegét sem az önkormányzat, sem a civilszervezetek nem tudják vállalni.

Hornok Sándor polgármester: azt kellene eldönteni, hogy munkahely céljára használják, vagy civilek részére adják az épületet.

Molnár István képviselő: nem lenne luxus, hogy két közösségi színtere lenne a falunak?

Dolog Györgyné képviselő: elsősorban munkahelyre lenne szükség. A Kossuth utcán a pangó vízzel nem lehetne kezdeni valamit?

Szilágyi Anikó képviselő: a Kossuth utcai járda javításával mi lesz?

Hornok Sándor polgármester: az aszfaltozásra kért árajánlatot, mivel a járdát saját erőből nem tudják megjavítani. A 245 m szakasz bruttó 1.024.125,- Ft, az
aszfalt átlagos vastagsága 6 cm. A költségvetésben a költség fele van betervezve. Elkészíttette a Lakótelephez vezető út költségvetését is, mely 1853 e Ft.
Úgy gondolja, hogy ez utóbbit a közmunkások fogják elvégezni. Gépet bérelnek és kiássák az útalapot és murvával, törmelékkel meghordják.

Papp József képviselő: a házi segítségnyújtásba a civilszervezetek is besegítenek?

Hornok Sándor polgármester: az alapítványok szabadon végezhetik az ilyen fajta tevékenységet, amennyiben rendelkeznek a megfelelő működési
engedéllyel, melyet a békési jegyző ad ki. Tudomása szerint a szociális szolgáltatón kívül két egyesület, alapítvány tevékenykedik a község területén.

Szilágyi Anikó képviselő: vannak olyan idős emberek, akik szerettek volna ebédet igényelni az idősek klubjában, mint szociális étkeztetettek, de ezt nem
lehet, miért?

Hornok Sándor polgármester: tudomása szerint a szociális étkeztetést bármely rászorult személy igényelhet, nem kizáró ok, hogy nem klubtag.

Szilágyi Anikó képviselő: a civilszervezetek által végzett szociális szolgáltatás ingyen van, így az nem lehet rossz a gondozottak számára. A gondozottak
olyan szolgáltatót, gondozót választanak, akihez bizalmuk van.

Szilágyi Anikó képviselő: a gondozottak szimpátia alapján döntenek a szociális gondozó személyéről.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester: a július 3-i rendezvényre minden érdeklődőt vár.

Szilágyi Anikó képviselő: a polgárőrség vállalná, hogy kiszállítja az ingyen ebédet azok számára, akik nem tudnak eljönni a rendezvényre. Nyilván itt csak az
idős lakosok jöhetnének számításba.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az ebédet nem lehet elvinni a helyszínről.

Hornok Sándor polgármester: a fesztiválra 1,6 millió forintot nyertek pályázaton, 400 e Ft önerő biztosítása mellett. A pályázati összeg 20 %-át eszközre lehet
fordítani, melyből a színpad megvilágítására lámpákat vásároltak. A többi pénz az együttesek fellépési díját, útiköltség térítését fedezi. A fellépőket és a
fesztivál nézőit ebéddel vendégelik meg. A fesztivál este hétig tart, utána falunappal folytatódik.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor
polgármester

Papp József
hitelesítő

Dr. Olasz Imréné dr.
körjegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

