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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (5641 Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Dr. Halász István László korelnök

Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Bunta Ferenc, Erdősné Bodor Tünde, Dr. Halász István László, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Olasz Imréné dr.
körjegyző, Kincses Imre HVB elnök, Priskin Jánosné HVB tag és a Nyugdíjas Klub vezetője, Horváth Lászlóné HVB tag, Kürti Sándorné a Békési Kistérségi
Óvoda Tarhosi Tagintézmény vezetője, Szerencsiné Szabó Anna a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagintézmény vezetője, Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ részéről Almási Gyöngyvér, Szabó Ilona a Mozgáskorlátozottak Tarhosi Alapszervezetének vezetője, Nagy György Miklós a Tarhos
Fejlődéséért Közhasznú Egyesület elnöke, Belenta Anna, Lipcsei Jánosné, Gézárt Lászlóné, Hanczár Imre, Baji Anett, Túri Irén önkormányzati dolgozók.

Dr. Halász István László korelnök, mint az alakuló ülés levezető elnöke köszönti Hornok Sándor polgármestert, a megválasztott önkormányzati képviselőket,
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, Kincses Imrét a Helyi Választási Bizottság elnökét és a Helyi Választási Bizottság tagjait. Köszönti továbbá a településen
működő intézmények vezetőit, a civilszervezetek vezetőit, önkormányzati dolgozókat és a megjelent vendégeket.

Az alakuló ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Erdősné Bodor Tünde és Bunta Ferenc képviselőket javasolja.

Dr. Halász István László levezető elnök: egyetértenek-e a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyével?

Képviselő-testület: igen - egyhangúlag - , egyetértenek a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyével.

Dr. Halász István László levezető elnök ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.

1.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2.

Önkormányzati képviselők eskütétele

3.

Polgármester eskütétele

4.

Polgármesteri ciklusprogram ismertetése

Előadó: Hornok Sándor polgármester
5.

Alpolgármester megválasztása, eskütétele

6.

Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

7.

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

8.

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

9.

SZMSZ módosítása

Bejelentések

Dr. Halász István László levezető elnök: a képviselő-testület egyetért-e a napirendi pontokkal?

Képviselő-testület: igen - egyhangúlag - egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával.

1./ Napirend: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Dr. Halász István László levezető elnök felkéri Kincses Imrét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg az első napirendi pontot.

Kincses Imre HVB elnök: „A Helyi Választási Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Néhány mondatban szeretném ismertetni a szavazás
menetét és eredményét.
Mindkét szavazókörben, pontban 6 órakor megkezdődhetett a szavazás. Külső, zavaró tényező nem fordult elő.
Községünkben a szavazásra jogosultak száma: 752 fő, melyből 469 fő élt választói jogával.
A nap folyamán 20 fő kérte a mozgóurnás szavazást.
Este 19 órakor a szavazókörök bezártak, és megkezdődhetett a szavazatok összeszámlálása.
Mivel 6 fő polgármester-jelölt és 22 fő képviselő-jelölt - 1 fő Kürti Sándor visszalépett, ezért a neve a szavazólapon kihúzásra került - neve szerepelt a
szavazólapokon, így az összeszámlálás több időt vett igénybe a korábbi választásokhoz képest.
Éjfél után, a két szavazókör összesített jegyzőkönyvei és a gépi összesítők alapján hirdetett eredményt a Helyi Választási Bizottság.
Ezek alapján községünk polgármestere Hornok Sándor 151 szavazattal
További eredmények
Bunta Ferenc

119 db szavazatot kapott

Kürti Sándor

84 db szavazatot kapott

Darabos László

63 db szavazatot kapott

Papp József

26 db szavazatot kapott

Szegedi Gyula

21 db szavazatot kapott

A képviselő testületbe bejutott
-

Erdősné Bodor Tünde

-

Dr. Halász István László

-

Bunta Ferenc

143 szavazattal

-

Szilágyi Anikó

122 szavazattal

170 szavazattal
162 szavazattal

További eredmények

-

Bimbó Lajos

37 szavazatot kapott

-

Darabos László

73 szavazatot kapott

-

Dolog Györgyné

82 szavazatot kapott

-

Dolog Péter

74 szavazatot kapott

-

Dürgő Eszter Orsolya

24 szavazatot kapott

-

Egeresi István

42 szavazatot kapott

-

Hanczárné Kozma Róza

101 szavazatot kapott

-

Jakucs Erika Anna

19 szavazatot kapott

-

Kiszelné Pankotai Erzsébet

-

Kürti Mária

-

László Péter

-

Molnár István

-

Mucsi István

-

Pankotai István

-

Papp József

50 szavazatot kapott

-

Sós János

31 szavazatot kapott

-

Szabó István Károly

76 szavazatot kapott
36 szavazatot kapott
17 szavazatot kapott
53 szavazatot kapott
90 szavazatot kapott
26 szavazatot kapott

83 szavazatot kapott

-

Szegedi Gyula

48 szavazatot kapott

A végeredmény kihirdetése után a Helyi Választási Bizottság a megválasztott polgármestert és polgármester-jelölteket, valamint a megválasztott képviselőket
és képviselő-jelölteket külön-külön, írásban, határozattal értesítette a választás eredményéről.
A választás eredményével kapcsolatos fellebbezést senki sem nyújtott be, a törvényben meghatározott időn belül.
Röviden ennyiben szerettem volna tájékoztatni a megjelenteket az október 3-i választásról."

Kéri a képviselőket és a polgármester, hogy a megbízóleveleket vegyék át.

A megbízólevelek átvétele megtörténik.

Dr. Halász István László levezető elnök megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját, megköszöni Kincses Imre HVB elnök beszámolóját.

2./ Napirend: Önkormányzati képviselők eskütétele

Dr. Halász István László levezető elnök: átadja a szót a helyi választási bizottság elnökének és felkéri, hogy az eskü letételét bonyolítsa le az eskü
szövegének előmondásával.

Kincses Imre HVB elnök átveszi a szót.

Kincses Imre HVB elnök: az eskü letételét követően minden képviselőnek az esküokmányát alá kell írnia. Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü ideje alatt
szíveskedjenek felállni.

Felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják utána.

A képviselő-testület leteszi az esküt. Az esküokmányt aláírják.

3./ Napirend: Polgármester eskütétele

Dr. Halász István László levezető elnök: a polgármesternek a képviselő-testület előtt kell letennie az esküt. Átadja a szót a helyi választási bizottság elnöknek
és felkéri, hogy az eskü letételét bonyolítsa le az eskü szövegének előmondásával. Felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy az esküt tegye le.

Kincses Imre HVB elnök átveszi a szót.

Kincses Imre HVB elnök: az eskü letételét követően az esküokmányt a polgármesternek alá kell írnia. Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü ideje alatt
szíveskedjenek felállni.

Felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy az eskü szövegét mondja utána.

Hornok Sándor polgármester leteszi a képviselő-testület előtt az esküt, majd az esküokmányt aláírja.

Kincses Imre további sok sikert és jó munkát kíván a képviselő-testületnek, polgármesternek. 15,11-kor távozik az ülésről.

4./ Napirend: Polgármesteri ciklusprogram ismertetése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Dr. Halász István László levezető elnök: felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy a negyedik napirendi pontot tartsa meg, átadja a szót.

Hornok Sándor polgármester: tisztelt Alakuló ülés, tisztelt képviselők, tisztelt vendégeink! Mielőtt a programról beszélnék, szeretném megköszönni a
Választási Bizottság lelkiismeretes, hibátlan munkáját, külön köszönöm a Helyi Választási Bizottság Elnökének, hogy a feladatot hibátlanul, jól, az előírtaknak

megfelelően látta el. Gratulálok a képviselő-testület tagjainak, valamennyien szép eredményt értek el, hiszen mindannyian kiemelkedően magas
pontszámmal kaptak bizalmat a választóktól. Tisztelt Alakuló ülés! Tisztelt Képviselők! Megköszönöm eddigi segítőkész, a településünk javát szolgáló
hozzájárulásukat és lelkiismeretes munkájukat. Kormányzati ellenszélben dolgoztunk, ezért az elért eredményeiket főképp magunknak köszönhetjük, hiszen
a helyi Fidesztől nem kaptunk érdemi támogatást csak megalapozatlan kritikát, feljelentgetéseket, amit a lakosság véleménye híven tükröz. Mindenkivel
közlöm és tudatom, hogy mindig a mindennapi lehetőségek és törvényességek szerint dolgoztunk és jártam el. Habár egyes képviselőtársaim
megkérdőjelezték a megvalósíthatóság módját. Egyes személyek, akik - ki tudja milyen szándékból irányítva - az elért eredményeket és munkánkat
megkérdőjelezik. Remélem a közeljövőben hasonló megnyilvánulásokra nem kerül sor. A személyeskedéseknek ezentúl sem akarok tág teret nyújtani. az
idei választások alapján, amit a lakosság bizalma megelőlegezett számomra, a jövőbeni munkánkra biztosítékot ad. Így a lakosság által megszavazott
bizalom megbecsülésével teljesítem a kitűzött feladatokat. Az igazi nemzeti kormány támogatásával és nem az önös érdekektől vezérelt, helyi érdekeltségű
pártvezérek útmutatása alapján fogjuk teljesíteni a feladatokat. 2006-ban tisztelettel vettem a helyi Fidesz megkeresését, vállaltam az általuk képviselt
érdekeket, amiket a mai napig is magaménak vallok. Sajnos az utóbbi 4 év helyi történései meggyőztek a vállaltak ellenkezőjéről. Az értékrendem a mai
napig sem változott, a nemzeti jóléti értékeket képviselem a mai napig is. Minden döntésem és elvégzett munkám Tarhos fejlődését, a tarhosi embereket is
fogja szolgálni.

CIKLUSPROGRAM
2010-2014

Tisztelt Alakuló ülés ! Tisztelt Képviselők, tisztelt Vendégeink!

·
A ciklusprogramban a polgármester ismerteti azokat az elképzeléseket, amelyekért a településen, kistérségben a ciklus során dolgozni kíván, és
amelyek megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civilszervezetek, gazdálkodó szervek, valamint a lakosság együttműködésére.
·
Az elmúlt években folyamatosan fejlődött, élhetőbbé vált településünk. az Önkormányzat a kötelező és a nem kötelezően vállalt feladatait teljesítette.
Az állami megszorítások és a megfelelő szakmai háttér biztosítása miatt az intézményeinket intézményfenntartó társulásba szerveztük. Így Békés várossal
közösen látjuk el a szociális és a gyermekvédelmi feladatokat, az óvoda és az iskola szintén a Békési Kistérségi társulás tagintézményeként működik.
Valamennyi szolgáltatás helyben biztosított, kivétel az általános iskola 7. és 8. osztálya. A Polgármesteri Hivatal működtetését is társulásba, körjegyzőségbe
vittük a Kormány akaratának megfelelően. Több fejlesztést, beruházást valósítottunk meg, melyhez hazai illetve uniós pályázati támogatást nyertünk e. A
beruházások számát és nagyságát a rendelkezésre álló kevés önrészünk korlátozta.
·
Folytatnunk kell ezt a fejlesztő munkát a következő ciklusban is. Erre az újabb négy évre fontos feladatunk, hogy megfeleljünk az új kihívásoknak.
Településünk jövője nagyban függ az ország vidékpolitikájától, de a fennmaradás kulcsa nálunk van, mi tehetjük a legtöbbet lakóhelyünkért azzal, hogy
időben és jól reagálunk e változásra, a lehetőségekre.
·
Az előző képviselő-testület már 2007-ben meghatározta a 2007-2015-ös időszakra vonatkozó, a település fejlesztése szempontjából kiemelt
projekteket. Erre kell építeni az új ciklusban benyújtandó pályázatainkat is.
A Békési Kistérségi Társulás által elfogadott és a Dél-alföldi Operatív Programban szereplő hátralévő projektjavaslatok a következők:
-

Szennyvíz elvezetése, kezelése, elhelyezése

-

Iskola épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése

-

Szilárdburkolatú út építése a zöldfa, Táncsics és Rákóczi utcákban

-

Ravatalozó átépítése

-

Kerékpárút építése Békés-Tarhos-Doboz elágazás

-

Belvízelvezető csatorna építése a Zöldfa és a Táncsics utcában

-

Ökumenikus templom építése (nem önkormányzati beruházás)

Ezeken kívül hazai forrásból támogatott, elsősorban munkahelyteremtést, energiaracionalizálást szolgáló és külterületi szilárdburkolatú utak felújítására
vonatkozó pályázati lehetőségeket is ki kell használnunk a rendelkezésre álló sajáterő függvényében.
Elengedhetetlen feladatunk, hogy megtaláljuk szerepünket a Békési Kistérségben, és aktív szerepet vállaljunk a térség fejlesztési elképzelésének
megvalósításában. Igen nagy hangsúlyt kell fektetni a kistérségi valamint a regionális összefogásra. A térség összehangolt fejlesztése nélkül elképzelhetetlen
Tarhos fejlődése, a pályázati lehetőségek kihasználása.
·
Az Önkormányzatunk tagja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulásnak. A Társulás elnyert uniós
pályázatból hamarosan rekultiválja, tájba illeszti a 2000-ben bezárt szeméttelepet, és egyéb hulladékgazdálkodási feladatokat old meg településünkön.
·
Tagja vagyunk a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programnak is. A program végrehajtása eredményeképpen az önkormányzatunk képes lesz a
jogszabályban meghatározott jó minőségű ivóvíz szolgáltatásra.
·

Gondoskodnunk kell a középületek felújításáról, karbantartásáról elsősorban az egészségügyi és a szociális szolgáltató épület vár rekonstrukcióra.

·

Az óvodai nevelést és az alsó fokú oktatást (első négy osztály) továbbra is tagintézményként helyben fogjuk biztosítani.

·

Továbbra is támogatásra javaslom a felső fokú oktatásban és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő hallgatókat, tanulókat.

·
A szociális jellegű támogatások közül előnyben kell részesíteni a közcélú foglalkoztatást és a lakásfenntartási támogatást, amíg az állami támogatás
jelenlegi konstrukciója nem változik meg.
·

A munkanélküliség csökkentésére a volt Foglalkoztató épület bérbeadása vagy értékesítése célszerű.

·
Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni településünk tisztaságára, rendezettségére, virágosítására, mellyel nemcsak szebbé, kellemesebbé tesszük
környezetünket, hanem munkát adunk több közcélú foglalkoztatottnak.
·
Gondoskodnunk kell arról, hogy erős legyen a lakosok településhez való kötődése, erősödjön az összetartozás érzése, aktívabb szerepet vállaljanak a
településfejlesztésben.
Ezért továbbra is támogatni szükséges a jelenlegi egyesületeket (Polgárőrség, Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt, Mozgáskorlátozottak, Tarhos Fejlődéséért
Közhasznú Egyesület).
Mindegyik szervezetnek meg van a sajátos feladata, közfeladata, amelyet jól végez.

·
Támogatni szükséges a Tarhosi Football Clubot, amely újjászerveződött. Vele egy új, hosszú távú támogatási szerződést kell kötni, elsősorban az
ingatlan használata miatt.
·

Az előző ciklusban jelentős lépéseket tettünk a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület közreműködésével a közművelődés terén is.

A Könyvtár olyan közösségi színtér lett, amely biztosítja az internet használatát, az elektronikus ügyintézést és tanácsadást. A szolgáltatás fenntartására
szükség van.
·
Az idén már negyedik alkalommal rendeztük meg a Békés-Tarhosi Zenei Napok keretében a Körösök-Völgye Folklórfesztivált, méltón ápolva Kodály
Zoltán és Gulyás György szellemiségét, szeretném, ha anyagi okok miatt nem szakadna meg ez a hagyomány.
·

Önkormányzatunk gazdálkodásáról.

Gazdálkodásunk az elmúlt ciklusban működési hitel felvételétől mentes, kiegyensúlyozott volt. Az ez évi ÖNHIKI pályázatunk működési támogatásra
eredménytelen volt. A jelenlegi forráshiányunk 13 millió forint körül van, amely arra kényszerít bennünket, hogy további intézkedéseket hozzunk meg, amely
megtakarítással jár, illetve szorgalmazzuk a kintlévőségek behajtását.
Jelenleg a bérek kifizetésére bérhitelt veszünk igénybe, melynek nagysága 3,5 millió forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalóan ennyit szerettem volna elmondani az eddig elvégzett munkáról és a jövőbeni tervekről.
Köszönöm a meghallgatást.

Dr. Halász István László levezető elnök: megköszöni Hornok Sándor polgármesternek a ciklusprogram ismertetését.

5./ Napirend: Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Dr. Halász István László levezető elnök: elmondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, akit a képviselő-testület titkos
szavazással választ meg, felkéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy az alpolgármester választáshoz szükséges jogi tájékoztatást adja meg.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény szabályozza a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottság elnökök jogkörét, hatáskörét és tisztelet- díjukat is. Az alpolgármesterre az
vonatkozik, hogy a képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat a 2000-nél kevesebb lakosú településen, részére tiszteletdíjat
állapíthat meg, a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját.
Az Ötv. 14. § (2) bek. alapján a polgármester által megnevezett személynek a képviselő-testület felé be kell jelentenie érintettségét és a képviselő-testületnek
kell döntenie arról, hogy kizárja-e a szavazásból vagy sem. Nem kötelező kizárni a szavazásból, ez egy lehetőség.

Dr. Halász István László levezető elnök: felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy nevezze meg az alpolgármester személyét.

Hornok Sándor polgármester: az alpolgármester személyére Szilágyi Anikó képviselőt javasolja.

Dr. Halász István László levezető elnök: megkérdezi, hogy Szilágyi Anikó képviselő elfogadja-e a jelölést.

Szilágyi Anikó képviselő: a jelölést elfogadja.

Dr. Halász István László levezető elnök: a titkos szavazás lebonyolítására ad-hoc bizottság létrehozását javasolja, melynek tagjai Dr. Halász István László,
Erdősné Bodor Tünde és Bunta Ferenc. Felkéri a képviselőket, hogy az alpolgármester választásához szükséges szavazólapokat vegyék át, valamint a
szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják.

A titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.

Dr. Halász István László ismerteti a titkos szavazás eredményét. Az alpolgármester személyét titkosan megválasztották. A leadott szavazatok száma 5 db,
ebből érvényes szavazat 4 db, érvénytelen szavazat 1 db. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal Szilágyi
Anikó képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. Szilágyi Anikónak gratulál megválasztásához.

Dr. Halász István László levezető elnök felolvassa a határozati javaslatot.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

46/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szilágyi Anikó Tarhos, Arany J. 4. szám alatti lakost alpolgármesternek megválasztotta.
Tevékenységét az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Halász István László levezető elnök felkéri Szilágyi Anikót, hogy az esküt tegye le és az eskü letétele után az esküokmányt írja alá.

Szilágyi Anikó leteszi az esküt.

6./ Napirend: Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

Dr. Halász István László levezető elnök: felkéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy a polgármester illetményével és költségátalányával kapcsolatos jogi
tájékoztatást adja meg.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény szabályozza a polgármester illetményét is. A képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, vagy az azt követő első testületi
ülésen dönt. A polgármester illetményét a képviselő-testület köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap, ami jelenleg 38.650,- Ft és annak a szorzószámai alapján határozza meg. Az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám 7,0 9,0 között van. Tehát a polgármester illetménye 270.550 - 347.850 Ft között lehet. Az illetményen kívül a polgármestert költségátalány illeti meg, mely a
polgármester illetményéhez igazodik. Vagyis a költségátalány mértéke a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg,
54.110,-104.355,- Ft között lehet. Először tehát meg kell határozni az illetmény összegét, majd ezután lehet megállapítani a költségátalány mértékét. A
költségátalány mértéke jelenleg 61.840,- Ft.

Hornok Sándor polgármester személyes érintettségét bejelenti.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy Hornok Sándor polgármester személyes érintettség miatt a szavazásból zárják ki.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

47/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hornok Sándor polgármestert illetményének megállapításáról szóló szavazásból
kizárja.

Dr. Halász István László levezető elnök: a polgármester illetménye jelenleg 309.200,- Ft.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a polgármester illetménye az elmúlt ciklusban a 8-as szorzóval került megállapításra, ennél kevesebb most sem lehet.

Bunta Ferenc képviselő: miért nem lehet kevesebb?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a 1994. évi LXIV. törvény 4/a § (3) bekezdése alapján nem lehet kevesebb.

Szilágyi Anikó képviselő: ő javasolja, hogy maradjon a jelenlegi 309.200,- Ft összeg.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy Hornok Sándor polgármester illetményéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

48/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hornok Sándor polgármester illetményét 2010. október 3-tól 309.200,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy a költségátalány mértékéről döntsenek. Jelenleg 61.840,- Ft.

Van-e más javaslat?

Egyéb indítvány nem hangzik el.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy a költségátalányról döntsenek.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

49/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hornok Sándor polgármester költségátalányát 2010. október 3-tól 61.840,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

7./ Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Dr. Halász István László levezető elnök felkéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos jogi tájékoztatást adja
meg.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az alpolgármester tiszteletdíjára az vonatkozik, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester illetményét, vagyis
a tiszteletdíj 96.625-173.925 Ft között lehet.

Dr. Halász István László levezető elnök: javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja az eddigi összeg maradjon, azaz 20.000,- Ft.

Van-e más javaslat?

Egyéb indítvány nem hangzik el.

Szilágyi Anikó személyes érintettségét bejelenti.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy Szilágyi Anikó alpolgármestert személyes érintettség miatt a szavazásból zárja ki.

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

50/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szilágyi Anikó alpolgármestert tiszteletdíjának megállapításáról szóló szavazásból
kizárja.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról szavazzanak.

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

51/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozat, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3-tól 20.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

8./ Napirend: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Dr. Halász István László levezető elnök: felkéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos jogi tájékoztatást adja meg.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: 1000-nél kevesebb lélekszámú település esetén a képviselők tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap egyszeres szorzója,
azaz maximum 38.650,- Ft lehet.

Dr. Halász István László levezető elnök: javasolja, hogy takarékossági okok miatt továbbra is 10.000,- Ft legyen a tiszteletdíj összege.

Van-e más javaslat?

Egyéb javaslat nem hangzik el.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy a képviselők tiszteletdíjáról szavazzanak.

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

52/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a települési képviselők tiszteletdíját 2010. október 3-tól, havi 10.000,- Ft-ban állapítja
meg.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

9./ Napirend: SZMSZ módosítása

Dr. Halász István László levezető elnök: felkéri Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy tartsa meg a napirendet.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert változtak a képviselők és a bizottság összetétele is változik. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy adjanak neki megbízást arra vonatkozóan, hogy a következő testületi ülésre a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
egységes szerkezetbe foglalt szövegbe terjessze a testület elé.

Dr. Halász István László levezető elnök kéri a képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szavazzanak.

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

53/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását, s annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el, s terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. november 18.
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Dr. Halász István László levezető elnök köszöni a megbízatást az ülés további vezetésére átadja a szót Hornok Sándor polgármesternek.

Hornok Sándor polgármester átveszi az ülés vezetését.

Bejelentések

1.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az alakuló üléstől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A
nyomtatványt Gézárt Lászlóné ügyintézőtől lehet átvenni, s tájékoztatást is tőle lehet kérni. A vagyonnyilatkozat kezelésére létre kell hozni az Ügyrendi
Bizottságot. Az Ügyrendi Bizottságnak elsősorban a vagyonnyilatkozatok kezelése a feladata, másodsorban ügyrendi kérdésekben is dönthet, vagy javaslatot
tehet pl. SZMSZ-szel kapcsolatos módosító indítvány. Ezt az egy bizottságot hozzák létre, hiszen a 4 fős testületből 3 fős bizottságot nem is igazán lehet
többet.

Bunta Ferenc képviselő: tudomása szerint bizottsági tag nem csak képviselő lehet, hanem külső személy is?

Hornok Sándor polgármester: Ügyrendi Bizottságba nem célszerű külső tagot bevonni, hiszen vagyonnyilatkozatok kezelésére csak képviselő jogosult. Most
meg kellene választani a bizottsági tagokat. Az Ügyrendi Bizottságba Erdősné Bodor Tünde, Dr. Halász István László és Bunta Ferenc képviselőket
javasolja.

Bunta Ferenc képviselő: meg kellene kérdezni, hogy vállalják-e a tagságot?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: ha nem vállalják a tagságot, megakadályozzák a bizottság működését.

Bunta Ferenc képviselő: ki kell dolgozni az SZMSZ-t.

Hornok Sándor polgármester: a bizottsági tagok önmaguk közül választanak bizottsági elnököt.

Dr. Halász István László képviselő: javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Erdősné Bodor Tünde legyen.

Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság tagjairól. Erdősné Bodor Tünde elnök, Dr. Halász István
László és Bunta Ferenc tag.

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

54/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata úgy dönt, hogy létrehozza az Ügyrendi Bizottságot. A bizottság tagjait a képviselő-testület tagjai közül választja meg.
Bizottsági tagok:

Erdősné Bodor Tünde elnök
Dr. Halász István László tag
Bunta Ferenc tag

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: hogy fog működni a bizottság, ha a bizottsági tag tartózkodik a szavazásnál?

Hornok Sándor polgármester: megkérdezi, hogy vállalják-e a képviselők a bizottsági tagságot.
Erdősné Bodor Tünde vállalja-e?

Erdősné Bodor Tünde képviselő: igen, vállalja.

Hornok Sándor polgármester: Bunta Ferenc vállalja-e?

Bunta Ferenc képviselő: egyenlőre vállalja, de utána kell nézni, hogy lehet-e külső személy az ügyrendi bizottság tagja.

2.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: van néhány határozat, amely az előző ciklushoz kötődik. Ezek egy része nem végrehajtható, ezért ezeket vissza kell vonni.

Vissza kell vonni a 16/2010. (II. 25) határozat 1. pontját, mely Dolog Péter önkormányzati képviselő felhatalmazásáról szól. Dolog Péter már nem képviselőtestületi tag.

Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozatot.

„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"

Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a 16/2010. (II. 25.) határozat 1. pontját vonja vissza.

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

55/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 16/2010. (II. 25.) határozat 1. pontját
„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."

visszavonja, mivel Dolog Péter 2010. október 3-tól nem önkormányzati képviselő.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: vissza kell vonni a 11/2010. (II. 11.) határozatot, amely Bunta Ferenc csatornatisztítással kapcsolatos megbízására
vonatkozik.

„11/2010. (II.11.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2010. február 11-vel a csatorna tisztítás és tisztíttatásával kapcsolatban megbízza Dr.
Olasz Imréné dr. körjegyzőt és Bunta Ferenc alpolgármestert, hogy a megállapodást aláírják, valamint Bunta Ferenc alpolgármestert megbízza a
csatornatisztítás és fakivágás helyszíni kijelölésével és ellenőrzésével.
Ezzel egyidejűleg a 2/2010. (I.15.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző"

Szilágyi Anikó képviselő: vissza kell vonni a határozatot, vagy vissza lehet vonni a határozatot?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: mindenképpen módosítani szükséges a határozatot, mivel Bunta Ferenc képviselő alpolgármesteri tisztsége megszűnt.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 11/2010. (II. 25.) határozat visszavonásáról szavazzanak.

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

56/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11/2010. (II. 25.) határozatot
„11/2010. (II.11.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2010. február 11-vel a csatorna tisztítás és tisztíttatásával kapcsolatban megbízza Dr.
Olasz Imréné dr. körjegyzőt és Bunta Ferenc alpolgármestert, hogy a megállapodást aláírják, valamint Bunta Ferenc alpolgármestert megbízza a
csatornatisztítás és fakivágás helyszíni kijelölésével és ellenőrzésével.
Ezzel egyidejűleg a 2/2010. (I.15.) határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző"

visszavonja, mivel Bunta Ferenc képviselő alpolgármesteri tisztsége megszűnt.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a 3/2010. (I. 28.) határozat
„3/2010. (I. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - Bunta Ferenc képviselő javaslatára - utasítja a polgármestert, hogy 2010. február 1jétől a két állásfoglalás alapján történjen meg a tanyagondnoki busszal a gyerekek szállítása Tarhosról Békésre és Békésről Tarhosra.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester „
okafogyottá vált.

Bunta Ferenc képviselő: miért vált okafogyottá?

Hornok Sándor polgármester: ebben a tanévben már nem szállítanak gyereket tanyagondnoki busszal, mivel autóbuszbérletet kapnak, illetve azt téríti meg az
önkormányzat.

Bunta Ferenc képviselő: ez nem vált okafogyottá, mivel nincs rendezve a dolog. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ne vonja vissza a határozatot.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 3/2010. (I. 28.) határozat visszavonásáról döntsenek.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

57/2010. (X. 14.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2010. (I. 28.) határozatot
„3/2010. (I. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - Bunta Ferenc képviselő javaslatára - utasítja a polgármestert, hogy 2010. február 1jétől a két állásfoglalás alapján történjen meg a tanyagondnoki busszal a gyerekek szállítása Tarhosról Békésre és Békésről Tarhosra.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester „
visszavonja, mivel a gyerekek szállítása Tarhosról Békésre és Békésről Tarhosra okafogyottá vált a 44/2010. (IX. 20.) határozat miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

3.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere kereste meg a képviselő-testületet, hogy engedélyezzék Dr. Olasz Imréné dr.
körjegyzőnek, hogy a békésszentandrási jegyzőt ideiglenesen helyettesíthesse. A békésszentandrási jegyző jelenleg táppénzen van. A helyettesítéshez
Bélmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult.

Bunta Ferenc képviselő: mennyiben érinti a helyettesítés a körjegyzőségi munkavégzést?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a heti két napot a helyettesítés ideje alatt is le fogja tölteni Tarhoson, az egyik nap délelőtti, a másik nap délutáni időben.
Azonban, ha kell bármikor elérhető telefonon, vagy ha szükséges a személyes jelenléte, akkor jön Tarhosra.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békésszentandrás Nagyközség Polgármesterének megkereséséről szavazzanak.

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

58/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás Nagyközség Polgármesterétől érkezett 1706-3/2010. iktatószámú
megkereséséhez - miszerint „Hivatkozással a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (5) bekezdésére kérem a T. Képviselőtestületet, hogy megállapodás alapján járuljon hozzá, hogy Dr. Olasz Imréné dr. Bélmegyer-Tarhos települések körjegyzője 2010. október 18-ától Békésszentandrás Nagyközség Jegyzőjének táppénzes állományának idejére - a helyettesítési feladatokat elláthassa." - hozzájárul.
Határidő: 2010. október 18.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: Bunta Ferenc képviselőnek egy választ kell megadnia a 2010. szeptember 20-án feltett kérdésére. A kérdés az volt, hogy a
tanyagondnoki kisbusz merre járt 2010. augusztus 16 és szeptember 13-a között. A választ írásban kapja meg a képviselő.

Hornok Sándor polgármester idéz a levélből.

„...3./ A tanyagondnoki kisbusszal már több alkalommal foglalkozott a képviselő-testület. A 2010. 09. 20-i testületi ülésen feltett kérdésre vonatkozóan a
bejelentők 2010. szeptember 30-án kaptak írásbeli választ, Ön pedig a lefénymásolt menetleveleket tekintette át 2010. október 5-én. Ezektől függetlenül
ismét tájékoztatom Önt írásban, a menetlevelekben található adatok alapján:

3/a./ A tanyagondnoki kisbusz / menetlevél szám AF 0578992, 93 / 2010. 08.02. és 2010. 08. 06. között szervizben volt, 45480-as km-óraállással.

3/b./ A tanyagondnoki kisbusz / menetlevél szám AF 0578998, 9 / 2010. 08.19. és 2010. 08. 26. között ismét szervizben volt, 46140-es km-óraállással.

3/c./ 2010. 08. 26.27. 30-án dolgozott / menetlevél szám AF 057899, 579000/ 46140-es km óra kezdés és 46493 km óra zárással.

3/d./ 2010. 09. 01. és 09. 03. között folyamatosan dolgozott a tanyagondnok a kisbusszal / menetlevél szám AF 0579001, 9003/ 46493-es km óra kezdés és

46833 km óra zárással.

3/e./ 2010. 09. 06-án a tanyagondnok a kisbusszal dolgozott / menetlevél szám AF 0579004 / 46833-es km óra kezdés és 46876 km óra zárással.

3/f./ 2010. 09. 13-ától 2010. 09. 15-éig a tanyagondnok a kisbusszal folyamatosan dolgozott
/ menetlevél szám AF 0579005 - 9008 / 46876-es km óra kezdés és 47149 km óra zárással."

Ezt a levelet most átadja jegyzőnő.

(Bunta Ferenc képviselő megkapja a jegyzőtől a levelet.)

Bunta Ferenc képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2010. szeptember 20-án a testületi ülésen megkérdezte a polgármestert és a
tanyagondnokot, hogy hol volt a kocsi 2010. augusztus 16. és szeptember 13. között. Ugyanis a kocsit senki sem látta ebben az időben. Háromszor is
megkérdezte, de választ nem kapott. Most írásba ezt közölték vele. Ebből lesz még ügy, csak jelzi. Tudják meg itt így működnek a dolgok. Tudomása szerint
erről a testületnek döntenie kellene. Nyilván ő ezt az írásos tájékoztatást nem fogadja el. Megkérdezi a testületet, hogy mi a véleménye erről?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: szeptember 20-án a tanyagondnoki busz kmóra állása 47160 volt, ezzel a válasszal még tartozott Bunta Ferenc
képviselőnek.

Bunta Ferenc képviselő: mi a testületnek erről a véleménye? Még annyit, hogy a kocsi augusztus 10-én este 11 óra 03 perckor tankolt, miközben nem is volt
aznapra menetlevele. Ekkor tankolt a kocsi szűk 70 litert, s ezzel 1700 km tett meg.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: nem tudja mi a további teendő abban az esetben, ha Bunta Ferenc képviselő nem fogadja el az írásban megadott választ.
Hornok Sándor polgármester: kérdezi Bunta Ferenc képviselőt, hogy elfogadja-e a választ?

Bunta Ferenc képviselő: nem fogadja el a választ.

Dr. Olasz Imréné körjegyző: mit szeretne még?

Bunta Ferenc képviselő: szeretné a testület és a polgármester figyelmét felhívni arra, hogy most tették le az esküt.

Hornok Sándor polgármester: mi a dolguk akkor ez ügyben? Miért nem fogadja el a választ, kéri a képviselőt, hogy indokolja meg.

Bunta Ferenc képviselő: azért nem fogadja el a választ, mert a menetlevelek utólag lettek megírva. Az arra illetékesek ezt ki fogják deríteni. Szeptember 9-én
egy testületi ülésről ment haza és három tanyasi lakos ült a régi tanyagondnoki autóban. Megkérdezte őket, hogy mit keresnek ebben a kocsiban. Azt
mondták, hogy a másik kocsi - Renault - már legalább két hete nincs. Utána érdeklődött és a szervizben nem volt, mivel augusztus 26-án elvitték - meg is
mondták a kmóra állását -. A jegyzőt egy kolléga úgy tájékoztatta, hogy a kocsi a szervizben van. A polgármester a jegyzőt úgy tájékoztatta, hogy a
tanyagondnok a szabadságát tölti, és mivel a tanyagondnoki kocsit a tanyagondnok élettársa nem vezetheti, ezért a régi kocsival oldják meg a feladatot. Így
volt-e kérdezi a jegyzőt?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: nem egészen így volt. Először is azt kérdezte Bunta képviselő, hogy mi a tanyagondnoki busz rendszáma? Erre nem tudott
válaszolni, mivel a saját gépkocsijának a rendszámát sem tudja, miért tudná a tanyagondnoki autóét. Azt is kérdezte a képviselő, hogy hol van a
tanyagondnoki busz? Erre a kérdésre sem tudta a választ, de azt ígérte, hogy megkérdezi. Megkérdezte, és a kolléganő azt mondta, hogy szervizben volt a
kocsi. Nem mondta a képviselő úrnak, hogy szervizben van a kocsi, hanem azt mondta, hogy szervizben volt a kocsi. Mivel több időpontra is rákérdezett a
képviselő úr és ő nem tudta megnézni a menetleveleket - mivel ekkor a jegyző otthon tartózkodott -, ezért kérdezte meg a polgármester urat, hogy hol van a
tanyagondnoki busz jelen pillanatban. A tanyagondnoki busz a garázsban áll és amikor a tanyagondnok szabadságon van az élettárs látta el a feladatot a
saját kocsijukkal. Erre ő azt mondta, hogy ez nem jó megoldás, erre kell találni egy törvényes megoldást. Ekkor történt az, hogy a közmunkások közül lett
megbízva egy személy, aki jelenleg is vezeti a buszt.

Bunta Ferenc képviselő: ő bejött a hivatalba és nem volt az autó a garázsban napok óta. Még mindig nem tudják, hogy hol volt a kocsi.

Dr. Halász István László képviselő: Bunta Ferenc képviselő járjon utána a dolgoknak és utána dönt a testület.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a menetlevelek le vannak adva, amelyek dokumentálják az autó mozgását. A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány. A
képviselő úr mit tud még ezen kívül dokumentálni. Mivel a képviselő úr nem fogadta el a tájékoztatást, ezért nem tudja, hogy hogyan tovább. Ennek most
milyen kivizsgálási lehetősége van még, nem tudja megmondani.

Bunta Ferenc képviselő: sajnálja, hogy ez a téma az alakuló ülésen jött elő, de az Ötv alapján a feltett kérdésre 15 napon belül írásban kell válaszolni. A 15
nap lejárt, de a választás miatt az alakuló ülésen tudnak megválaszolni a feltett kérdésre.

Hornok Sándor polgármester: a válasz megtörtént, jegyzőkönyvezték, de megállapítja, hogy nem tudnak előrelépni.

Bunta Ferenc képviselő: javasolja egy vizsgálóbizottság felállítását, amely vizsgálja ki a tanyagondnoki busznak a tevékenységét, visszamenőleg 4 évre.
Ebbe a bizottságba külső személyt is be lehet vonni.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bunta Ferenc képviselő javaslatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

59/2010. (X. 14.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bunta Ferenc képviselő indítványát - miszerint hozzanak létre egy vizsgálóbizottságot
a tanyagondnoki autó 4 éves működésének kivizsgálására - elutasítja.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: megkérdezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy mi a további teendő.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést 16 óra 23 perckor bezárja.

Tájékoztatja a testületet, hogy a legközelebbi testületi ülés 2010. november 18-án lesz, melyre az írásos előterjesztéseket megkapják.

k.m.f.

Hornok Sándor
polgármester

Erdősné Bodor Tünde
képviselő

Dr. Olasz Imréné dr.
körjegyző

Bunta Ferenc
képviselő

