Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12-én
megtartott soron kívüli 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
Dr. Halász István László
Molnár István 16,30-tól
Papp József
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Az ülésről távol vannak Bunta Ferenc, Dolog Péter 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 napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirend:

1./ A helyi választási bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
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 polgármester: a napirendi pont tárgyalása előtt javasolja, hogy a Darabos László által benyújtott kérelmet tárgyalják meg. Felolvassa a
kérelmet.
„Ez év áprilisában beadott területfoglalási kérelmemet az alábbiak szerint módosítanám:
A 2010. augusztus 15-i rendezvény közterület használati díját csak az általam ténylegesen használt négyzetméterben szíveskedjenek kiszámlázni. Ami a
következőkből tevődik össze: a színpad és a körben elhelyezett vásározók által felhasznált négyzetméter a sportház területét is beleértve bő számítás szerint
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is 1000 m . Ezen területnek elfogadását és átutalásos kiszámlázását kérném, figyelembe véve azt a tényt, hogy az Önök által kiszabott egyszeri 480.000,Ft, mely később módosítva lett 384.000,- Ft-ra számomra irreálisan nagy összeg, abban a tudatban, hogy a fellépő művészek kiszolgálásához szükséges
áram kiépítését további 150.000,- Ft-ért tudom biztosítani."

Hornok Sándor polgármester: A kauciót már elengedték, a sportpálya területét térítésmentesen átadják, csak az edzőpálya után kellene közterület használati
díjat fizetni. A testület által hozott korábbi határozatra nem érkezett észrevétel. Korábban nem jelezte a vállalkozó, hogy sok lenne a közterület használat díja.
Szóbeli kérésre - saját hatáskörben - leszűkítette a terület nagyságát, így csökkent le a díj 384 e Ft-ra. Úgy gondolja, hogy ez már tovább nem szűkíthető,
ezért nem támogatja a további csökkentést.

Darabos László: a korábbi testületi ülésen nem tértek ki konkrétan a teljes összegre, ebben ő is hibázott. Tény, hogy a polgármester megnézte a területet.
Azonban amit ténylegesen használni fognak - színpad, árusok - az 1000 m2-nél nem több. Figyelembe kellene venni, hogy ezt a programot a falunak
szervezi, a tarhosi tömeg használja majd a közterületet. További gondja, hogy az áramfelvételt is neki kell biztosítani, ennek költsége 150 e Ft. A
közterülethasználati díjat nem tudja elfogadni.

Dr. Halász István László képviselő: mennyi a terület ténylegesen?
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Hornok Sándor: a nyárfasortól az épület előtti részig 4800 m . Az épület mögötti fűzfaterület már nincs benne.

Darabos László: mérjék le a területet akkor, amikor azt ténylegesen használatba veszik.

Hornok Sándor polgármester: a területet rendezvényre kérte, ebbe beletartozik a lakosok által használt terület is.

Darabos László: ha másként kéri a területet, más lett volna a terület nagysága?

Hornok Sándor polgármester: motoros akrobaták is lesznek, amelyhez a műutat is igénybe fogják venni. Erre pedig nincs önkormányzati engedély!

Dr. Halász István László képviselő: támogatja a rendezvényt, de a motorosok hol fognak felvonulni?

Hornok Sándor polgármester: ő nem látott arra kérelmet, hogy az önkormányzati utat is használatba veszik a motoros bemutató idejére.

Darabos László: a motoros bemutató idejére a forgalom elől lezárásra kerülne a nyugdíjas klub előtti füves terület, még a parkolást sem engednék meg.

Hornok Sándor polgármester: erre is közterülethasználati engedélyt kell kérni!

Dr. Halász István László képviselő: úgy gondolja, hogy ne adják meg az engedélyt.

Hornok Sándor polgármester: az rendben van, hogy a rendőrségnek be van jelentve a rendezvény, de az esetleges vihar esetére van-e tömegrendezvény
biztosítási terv, piros riasztás esetén a nézők menekítése kidolgozott-e?

Darabos László: mióta tudja a polgármester, hogy ezzel is rendelkeznie kellene a rendezvénynek?

Hornok Sándor polgármester: a lakosokért ő a felelős, ezért ő kérheti ezt a tervet.

Darabos László: miért nem hozták ezt hamarabb a tudomására?

Dr. Halász István László képviselő: úgy látja, hogy ez a vita a polgármester és a vállalkozó között máshová vezet. Nem igaz, hogy a vállalkozó nem tudta,
hogy milyen szakhatósági engedélyeket kell beszerezni.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: nem hiszi, hogy azt kellene mondani erre a rendezvényre, hogy „NEM". A cél az, hogy a rendezvény megtartásra kerüljön,
kompromisszumot kellene kötni. Megnyugtató megoldás kell. Javasolja a vállalkozónak, hogy a rendőrségtől is szerezzen be írásbeli hozzájárulást.

Dr. Halász István László képviselő: kinek az engedélyével csökkentették le a területet?

Dolog Györgyné képviselő: ha a vállalkozó nincs tisztában azzal, hogy a rendezvényhez milyen engedélyek szükségesek, akkor most egyeztessenek erről.

Szilágyi Anikó képviselő: legyenek vállalkozóbarát. Ő azt javasolja, hogy a vállalkozó által meghatározott területet fogadják el.

Hornok Sándor polgármester: ne az ügyfél mondja meg, hogy mennyi terület után fizessen díjat. Nem alku tárgya. A terület egyébként is tovább bővült, ezért
továbbra is a 384 e Ft kell megfizetni.
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Papp József képviselő: az 1000 m valóban kevés, viszont a 384 e Ft sok, hiszen a lakosok által használt terület nem lesz állandóan telítve.

Hornok Sándor polgármester: hoztak már arról határozatot, hogy mely területet adják bérbe, nem lehet mérlegelni! Áprilisban beadott kérelem óta a
vállalkozó tájékozódhatott volna a díj nagyságát illetően. Nem tartja korrektnek a vállalkozó eljárását.

Darabos László: három héttel ezelőtt érdeklődött, hogy mennyibe fog ez a terület kerülni, akkor nem kapott erre választ. A területhez tartozó közművet is neki
kell biztosítani. Ő mit kérhet ezért a szolgáltatásért?

Papp József képviselő: kiszámolhatta volna a terület díját.

Darabos László: a lényeg, hogy megegyezés szülesse.

Papp József képviselő: ő is a kompromisszumos megoldás mellett van.

Hornok Sándor polgármester: nem alku tárgya. A motoros felvonulás helyszíne ráadás. Ő nem hajlandó a területet csökkenteni.
Papp József képviselő: ő örül annak, hogy valaki szervez ilyen rendezvényt.

Hornok Sándor polgármester: az utolsó pillanatra hagyja, hogy a képviselő-testület érezze magát rosszul.

Dr. Halász István László képviselő: nincs rá pénze. Nincs semmilyen biztosítás. Hány embernek van, vagy lesz haszna ebből a rendezvényből?

Papp József képviselő: Gál László is csinált rendezvényt, nem fizetett közterülethasználati díjat.

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzati rendezvény volt.

Papp József képviselő: ha már ennyi munkát belefektetett, akkor találjanak ki valamilyen megoldást.

Szilágyi Anikó képviselő: a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület mennyi közterülethasználati díjat fizetett a rendezvények alkalmával?
A rendezvény ingyenes lesz a lakosság számára, ezért segítsék a vállalkozót. Erről már régen nem szabadna beszélni.

Hornok Sándor polgármester: a területet a vállalkozó máris használj, és területhasználati díjat csak egy napra fizet.

Papp József képviselő: ő úgy látja, hogy mindenki hibázott, javasolja, hogy kössenek kompromisszumot. Határozzák meg a terület nagyságát. Támogassák a
vállalkozót.

Dr. Halász István László képviselő: az eredetileg használt terület nagyságáról döntsenek.

Hornok Sándor polgármester: fizikailag nem tudják lehatárolni a területet.
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Papp József képviselő: javasolja, hogy 2000 m -ben határozzák meg a terület nagyságát.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Papp József képviselő javaslatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 2 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - Papp József képviselő javaslatát elfogadja, s az alábbi
határozatot hozza:

35/2010. (VIII. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Papp József képviselő javaslatát elfogadja és Darabos László vállalkozó által 2010.
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augusztus 15-re tervezett rendezvényre 2000 m közterületet biztosít díj ellenében.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Hornok Sándor polgármester kéri, hogy az általa tett javaslatról szavazzanak, miszerint a rendezvény területének nagysága 4800 m2, összege 384 e Ft.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 3 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - Hornok Sándor polgármester javaslatát elutasítja, s az
alábbi határozatot hozza:

36/2010. (VIII. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hornok Sándor polgármester javaslatát, miszerint a Darabos László vállalkozó által 2010.
augusztus 15-re tervezett rendezvényre 4800 m2 közterületet biztosít 384.000,- Ft díj ellenében.

Hornok Sándor polgármester: az első napirendi pont tárgyalása után térjenek vissza a Darabos László vállalkozó által szervezett rendezvényre.

1./ Napirend: A helyi választási bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az előterjesztést annyiban szeretné kiegészíteni, hogy a póttagok közé javasolja még 3. póttagként Sáfrány Imréné Tarhos,
Petőfi u. 3. szám alatti lakost.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssel érintett határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:

37/2010. (VIII. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megválasztja a Helyi Választási
Bizottság választott tagjait és póttagjait azzal, hogy amennyiben összeférhetetlenség vagy egyéb ok miatt valamelyik választott tag kiesik és a törvény szerint
szükséges létszám miatt a bizottság kiegészítése válik szükségessé, akkor a póttagok a számozás szerinti sorrendben egészítik ki egymást.

Tagok:
Tarhos, Zöldfa u. 41.

1.

Kincses Imre

2.

Priskin Jánosné

3.

Horváth Lászlóné Tarhos, Zöldfa u. 39.

Tarhos, Kossuth 45.

Póttagok:
1.

Hanczár Imre

2.

Baji Anett

3.

Sáfrány Imréné

Tarhos, Zöldfa 37.
Tarhos, Zöldfa u. 42.
Tarhos, Petőfi 3.

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat be kívánja nyújtani támogatási kérelmét a működésképtelen

önkormányzatok egyéb támogatása tárgyában.
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:

38/2010. (VIII. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete -tekintettel az önkormányzat pénzügyi nehézségeire, valamint a költségvetés 2010. II. félévi zavartalan
teljesülésére - megbízza a polgármestert, hogy 2010. szeptember 10-ig kérelmet nyújtson be a Belügyminiszter Úrhoz a Működésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása tárgyában.
Határidő: 2010. szeptember 10.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
16,25-kor Dr. Halász István László képviselő távozik az ülésről
Hornok Sándor polgármester: térjenek vissza Darabos László vállalkozó ügyére. A kompromisszum érdekében javasolja újratárgyalni.
16,30-kor megérkezik Molnár István képviselő.
Hornok Sándor röviden összefoglalja Molnár István képviselő számára a Darabos László vállalkozó által szervezett rendezvény körül kialakult helyzetet.
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Molnár István képviselő: javasolja, hogy 3750 m területet adjanak bérbe, és járuljanak hozzá a street fighter show idejére a Petőfi utca meghatározott
szakaszának lezárásához.
Hornok Sándor polgármester: a megállapodásban szerepeljen, hogy a fizetési kötelezettségnek miként tesz eleget a vállalkozó.
Molnár István képviselő: 100 e Ft-ot a szerződés aláírásával egyidőben, készpénzben, 200 e Ft-ot 6 napon belül átutalással. Az utalás elmaradása esetén az
inkasszó benyújtásához járuljon hozzá.
Hornok Sándor polgármester kéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Darabos László vállalkozó részére a 2010. augusztus
15-i rendezvényre 3750 m2 közterületet biztosít 80,- Ft/m2/nap díjtétellel, 300.000,- Ft összegben. A fizetés módja: a szerződés aláírásával egyidőben
100.000,- Ft-ot készpénzben, majd ezt követően 6 napon belül további 200.000,- Ft-ot átutalással. A képviselő testület a street fighter show idejéig - 14,30-tól
- 16,30-ig - hozzájárul a Petőfi 1-10 közötti útszakasz lezárásához. A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogy a szükséges szakhatósági
engedélyeket szerezze be, különös tekintettel a „Tömegrendezvény biztosítási terve".
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:
39/2010. (VIII. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Darabos László vállalkozó részére a 2010. augusztus 15-i rendezvényre 3750 m2
közterületet biztosít 80,- Ft/m2/nap díjtétellel, 300.000,- Ft összegben. A fizetés módja: a szerződés aláírásával egyidőben 100.000,- Ft-ot készpénzben, majd
ezt követően 6 napon belül további 200.000,- Ft-ot átutalással. A képviselő-testület a street fighter show idejéig - 14,30-tól - 16,30-ig - hozzájárul a Petőfi 1-10
közötti útszakasz lezárásához. A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogy a szükséges szakhatósági engedélyeket szerezze be, különös
tekintettel a „Tömegrendezvény biztosítási terve" engedélyre.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 17,32-kor bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Olasz Imréné dr.

polgármester

körjegyző

Dolog Györgyné
hitelesítő

Szilágyi Anikó
hitelesítő

