Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 9-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
Bunta Ferenc 15 óra 46 perctől
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről bejelentés nélkül távol van Bunta Ferenc képviselő.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőnek Erdősné Bodor Tünde képviselőt javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester: 15 órától közmeghallgatásra került volna sor, azonban érdeklődő hiánya miatt javasolja, hogy az ülést folytassák a napirendi
pontok tárgyalásával.

Hornok Sándor polgármester az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirendi pontok:

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.

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Előadó: Hornok Sándor polgármester
5.

Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi tevékenységéről

Előadó: Molnár István tanyagondnok

6.

A képviselő-testület 2011. I. félévi Munkaterve

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

1./ Napirend: 2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: bizonyos mutatók, rendelkezések még nem ismertek előttünk, de a 2011. évi költségvetés készítését január második felében el
kell kezdeni, ezért iránymutatásul szolgál a 2011. évi költségvetési koncepció. Kéri a képviselőket, hogy szíveskedjenek véleményüket, javaslatukat
elmondani.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a költségvetési koncepcióban úgy szerepel, hogy az 5. és 6. osztály esetében 2011 szeptemberétől tervezni kell a tanulók
Békésre járatását. A szülőket erről minél hamarabb tájékoztatni szükséges. Szülőként úgy látja, hogy nem célszerű pályaválasztás előtt iskolát váltani.

Hornok Sándor polgármester: igen, ezzel egyetért, ezért először a koncepcióban kell rögzíteni, az iskolával kapcsolatos elképzeléseket, majd a koncepció és
a költségvetés alapján a döntést meg kell hozni. Kormányzati szinten volt olyan elképzelés, hogy az alapoktatásba az 1-6 osztály tartozik, most úgy látszik,
hogy visszatérnek a „régi" rendszerhez, az alsó fokú oktatás fogalmához, amely az 1-4 osztályt takarja. A tervek szerint 1-4 osztályt fogják támogatni, az 5-6
osztály fenntartása viszont maradna az önkormányzatoknál, amelyre nincs fedezet. A döntés előtt viszont ismerni kell az állami szerepvállalást és ennek
szellemében kell a szülőket tájékoztatni.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a másik kérdése a Football Clubra vonatkozna. Az lenne a Football Club vezetőségének a kérése, hogy a nevezési díjat 420 e Ft - biztosítsa az önkormányzat. Sajnos a szponzorok nagy része nem készpénzben támogatja az egyesületet, készpénzt egyre nehezebb
„összeszedni".

Dr. Halász István László képviselő: az előirányzat 200 e Ft.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: igen, de ez a 200 e Ft a három évvel ezelőtti nevezési díjba tartozó összeg.

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzatnak nincs pénze, betervezhetik, de úgy sem lesz rá fedezet. A jelenlegi elképzelés szerint rezsiköltséget
továbbra is az önkormányzat fizetné, és biztosítaná a személyzetet közcélú munka keretében. Ez eddig is így volt. A rezsiköltség közel van a 100 e Ft-hoz. A
koncepcióba szerepeltet 200 e Ft-ot, de ő ennél többre nem lát esélyt. Normatív támogatást sem kapnak ilyen célra.

Kéri a képviselőket, hogy Erdősné Bodor Tünde módosító indítványáról - miszerint a Football Club támogatására 400 e Ft-ot tervezzenek - szavazzanak.

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

79/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Erdősné Bodor Tünde képviselő indítványát - miszerint a 2011. évi költségvetési
koncepcióban a Football Club támogatására 400 e Ft-ot tervezzenek - nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Szilágyi Anikó képviselő: nem ért egyet a 400 e Ft támogatással, ugyanis mindig azzal küzdenek, hogy nevezési díj elmaradása van az egyesületnek. Három
évvel ezelőtt megígérte Pankotai István, hogy egyenesben hozzák az egyesületet, s ez a mai napig nem történt meg.

Hornok Sándor polgármester: a költségvetés I. fordulójának vitájakor esetleg még lehet módosítani a támogatási összegen.

Dr. Halász István László képviselő: az iskolatitkár feladata megszűnik?

Hornok Sándor polgármester: igen, megszűnik az iskolatitkár feladata, mivel sem az óvoda, sem az iskola nem tart igényt rá. Az iskola két órás feladatra
tartott volna igényt, de két órás állás nincs. Ha 5-6 osztály sem lesz, még rosszabb a helyzet, tovább szűkül a feladat. Az iskolatitkári feladat, munkakör
megszűnéséről a későbbiekben határoz a képviselő-testület.

Van-e még kérdés, hozzászólás a koncepcióval kapcsolatban?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióról szavazzanak.

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

80/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés alapján, módosítás nélkül
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a községben a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó került bevezetésre. Az iparűzési
adó vonatkozásában nem terveztek változást, az adó mértéke 2 %. Kommunális adó esetében, tavaly nem volt adómérték változás, nem emelték az adó
mértékét. A kommunális adóból származó bevételt pályázati önerőként használhatja fel az önkormányzat. 2009-ben és 2010-ben 10.500,- Ft volt az adó
mértéke. 2011-re javasolt mérték 13.000,- Ft lenne. Ez az összeg nem fedezné az önkormányzat által fizetendő szervezett szemétszállítás költségét. A
szemétszállítás 2011. évre tervezett díja 5-6 %-al emelkedik. Az adó beszedése egyre nehezebb.

Szilágyi Anikó képviselő: sokallja az emelést, 11.500,- Ft-ot javasol.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Szilágyi Anikó képviselő javaslatáról szavazzanak.

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

81/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szilágyi Anikó képviselő magánszemélyek kommunális adójának mértékére tett
javaslatát - miszerint az adó mértéke 11.500,- Ft - elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló többször módosított 12/1999. (VII. 13.) rendelet. (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

15,46-kor megérkezik Bunta Ferenc képviselő

3./ Napirend: Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

Hornok Sándor polgármester: általában a szolgáltatások vonatkozásában 5 % emelés szerepel. Egy esetben van változás, mégpedig a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló rendeletben. Korábban egy kategória volt csak „Étkeztetés" jogcímen. Úgy gondolja, hogy egyre több a szociális étkeztetett,
ezért a szociális ellátottak részére a térítési díj nem változna, viszont beépülne még egy kategória a „Közétkeztetés", melynek mértéke 5 %-kal magasabb az

első kategóriánál.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 11/2005. (IX. 08.)
rendelet módosításáról szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 11/2005. (IX. 08.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról ( a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet módosításával kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról
szóló (továbbiakban: R) többször módosított 11/1997. (XII. 23.) rendelet módosításáról ( a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet módosításával kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármesteri kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló 12/1995. (VII. 03.) rendelet
módosításáról szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzati (szolgálati) lakások és
helyiségek bérleti díjáról szóló 12/1995. (VII. 03.) rendelet módosításáról ( a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításával kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármesteri kéri a képviselő-testületet, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.) rendelet (továbbiakban:
R) módosításáról szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
14/2000. (XI. 09.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról ( a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat végez a község területén egyéb szolgáltatásokat, melyek díjait határozattal kell elfogadni. Van-e kérdés,
módosító indítvány a határozati javaslattal kapcsolatban?

Bunta Ferenc képviselő: javasolja, hogy a rászorulóknak és a 70 éven felülieknek ingyen nyírják le a füvet.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a rászorulók közé kik tartoznak? A feltételrendszert ki kell dolgozni!

Hornok Sándor polgármester: lehetne egy 6. pontot beiktatni, pl. akik házi segítségnyújtásban részesülnek, azok számára ingyenes a szolgáltatás. A névsort
úgy is megkapják.

Bunta Ferenc képviselő: a 70 év felettiekkel mi van?

Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy a megfogalmazás eléggé lefedi a rászorultságot és a kort is.

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

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

82/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban kiadott 82/2009. (XII. 10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
GÉPI FŰNYÍRÁS DÍJA:
1.

Nyugdíjas esetén a telek előtti közterület

2.

Egyéb lakossági igény esetén a telek előtti közterületen

505,- Ft/alk. + Áfa
1.020,- Ft/alk. + Áfa

3.

Sarok telek esetén

1.345,- Ft/alk. + Áfa

4.

Lakóingatlanhoz tartozó kert

2.800,- Ft/alk. + Áfa

5.

Nyugdíjas esetén sarok telek

966,- Ft/alk. + Áfa

6.

A házi segítségnyújtásban részesülők számára a szolgáltatás térítésmentes.

ESETI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISTRAKTORRAL, BELTERÜLETEN BELÜL:
Egységesen:

645,- Ft/fuvar + Áfa

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS DÍJA:
1.

Gépi fűrészelés

2.

Betonkeverő kölcsönzés

1.290,- Ft/óra + Áfa
645,- Ft/nap + Áfa

KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLETE:
1.

Tanfolyam, gyűlés, bemutató, kulturális műsor, egyéb

2.100,- Ft/óra

Az önkormányzat és intézményei, valamint a helyi civilszervezetek díjmentesen vehetik igénybe.

2.

Étkezéssel egybekötött rendezvény:

-

fűtés esetén

-

fűtés nélkül

Minimum bérleti díj

315,- Ft/szék
263,- Ft/szék
12.600,- Ft

Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek az étkezéssel egybekötött rendezvény esetén évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe.

KONYHA-EBÉDLŐ:
1.

Főzőkonyha:

2.

Ebédlő:

6.300,- Ft/nap
5.250,- Ft/nap

3.

Ebédlő, tantermek bérlése

840,- Ft/óra

Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe a főzőkonyha szolgáltatásait.

KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:

Fénymásolás (Ft/oldal)
A4

13,- Ft/oldal + Áfa

A3

21,- Ft/oldal + Áfa

Nyomtatás
19,- Ft/oldal + Áfa

A4

Adatok mentése Floppy-ra 105,- Ft/Áfa

Fax: 400,- Ft + Áfa

Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
4./ Napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a rendelet addig hatályos, amíg nem kerül elfogadásra a 2011. évi költségvetés. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel
kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletről szavazzanak.

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

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az átmeneti gazdálkodásról (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ Napirend: Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár István tanyagondnok

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: a tanyagondnok 2009-ben január, február, március hónapban 3 napot, szeptemberben 0 napot, október 13-tól állítólag
betegszabadságon volt és közben olvassa, hogy milyen jól látja el a feladatot - panaszmentesen - . Miközben több mint félévet nem dolgozott. Hogy lehet ez?
Mit csinált ekkor?

Dr. Halász István László képviselő: szakorvosi kezelésben részesült, s táppénzes állományban volt. Szakorvosi táppénzen volt.

Hornok Sándor polgármester: hol van ez leírva?

Bunta Ferenc képviselő: ő kikérte a menetleveleket, s abból gyűjtötte ki.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: januárban, februárban és márciusban nem volt menetlevél?

Bunta Ferenc képviselő: volt menetlevél, csak nem a tanyagondnok nevére. 2008 decemberében is csak kettő napot dolgozott, a legkritikusabb időszakban.
És ez jellemző, mert minden télen így van.

Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja azért ilyen kevés a kereset is - 872 e Ft - .

Bunta Ferenc képviselő: ismételten kéri, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy 2009. január, február, márciusban 3 napot, szeptemberben 0 napot,
október 13-tól beteg volt - úgy hallotta -.

Dr. Halász István László képviselő: folyamatosan szakorvosi ellátásban részesült, nem a háziorvos tartotta táppénzen.

Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tanyagondnoki ellátásról szóló beszámolóról szavazzanak.

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

83/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

6./ Napirend: A képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: egy évben hat testületi ülés tartása kötelező. Van-e kiegészítő, módosító indítvány?

Egyéb javaslat nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervéről szavazzanak.

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

84/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. I. félévi Munkatervet az alábbiak szerint elfogadja:

2011. JANUÁR 27.

1.
A körjegyzőség 2010. évi költségvetés II. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

A 2010. évi költségvetés II. félévi módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.
Települési szilárd hulladék szállításának igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző

4.
Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2011. FEBRUÁR 10.
1.

A 2011. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2011. FEBRUÁR 24.
1.

A 2011. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

Önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Bejelentések
2011. MÁRCIUS 31.
1.

Gazdasági Program elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

SZMSZ módosítása, egységes szerkezetben való elfogadása

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
3.

Beszámoló a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester
4.

Beszámoló az önkormányzat 2010. költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester
5.

A 2010. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a pénzbeli támogatás felhasználásáról

Előadó: civilszervezetek vezetői
Bejelentések

2011. MÁJUS 26.
1.

Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
2.

Tanyagondnoki szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Molnár István tanyagondnok
3.

Beszámoló a nappali szociális ellátásról (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családgondozás)

Előadó: Nagy György Miklósné Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója
4.

Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: kuratórium elnöke
Bejelentések

1.

Bejelentés: Önkormányzati határozatok visszavonása

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Olasz Imréné dr. körjegyzőnek.
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: az alakuló ülésen határozatban is szabályozták a települési képviselők és az alpolgármester tiszteletdíját, miközben ennek
mértékét rendelet is szabályozta. A kettős szabályozásra nincs szükség.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az 51/2010. (X. 14.) határozat visszavonásáról szavazzanak.

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

85/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 51/2010. (X. 14.) határozatot
„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"
visszavonja, mivel az alpolgármester tiszteletdíjának mértékét Tarhos Község Önkormányzatának többször módosított 6/1996. (III. 25.) rendelete
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az 52/2010. (X. 14.) határozat visszavonásáról szavazzanak.

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

86/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/2010. (X. 14.) határozatot
„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"
visszavonja, mivel a települési képviselők tiszteletdíjának mértékét Tarhos Község Önkormányzatának többször módosított 6/1996. (III. 25.) rendelete
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2.

Bejelentés: Vis maior kérelem benyújtása belvíz elleni védekezési költség megtérítésére

Hornok Sándor polgármester: december 1-én és 2-án 24 óra alatt 46 mm csapadék hullott, hirtelen elöntötte a szántóföldek egy részét és belterületen is
megteltek a csapadékvíz-elvezető árkok. December 1-jén I. fokú, december 2-án II. fokú készültség került elrendelésre. Vizesfási szivattyútelepen
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folyamatosan egy db 1 m /s, továbbá a tarhosi szivattyútelepen szintén folyamatosan 1 db 0,35 m /s kapacitású szivattyú üzemel. Mindkét szivattyút
árammal működtetik, ezért az áram költségének megtérítésére vis maior kérelmet nyújtanak be. Az áramköltség jelentős lehet, elérheti a félmillió forintot. A
Kövizigtől kapott záporszivattyúval a belterületen mentesítenek. A kérelem elbírálása miatt már volt egy bizottság - KÖVIZIG, Közigazgatási Hivatal,
Katasztrófavédelem szakemberei - a településen. Megvizsgálták a kérelem okát, szemrevételezték a szivattyútelepeket, s jogosnak ítélték a kérelmet. Arra a
költségre lehet pályázni, amely nem volt ilyen jogcímen betervezve a költségvetésbe. Belvízvédelemre, szivattyúzásra 180.000,- Ft volt betervezve, melyet
már rég túllépték. A vis maior kérelemhez szükséges a határozat.
Felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy vis maior tartalék címen támogatási
igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. A támogatási igény megnevezése: belvíz elleni védekezés. Helye Tarhos község közigazgatási területe.
A káresemény forrásösszetétele 420.000,- Ft."
Jelenleg a még nem állapítható meg a fogyasztott áram mennyisége és értéke, mivel az áramszolgáltató utólag olvassa le az mérőórát.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

87/2010. (XII. 09.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati
Minisztériumhoz. A támogatási igény megnevezése: belvíz elleni védekezés. Helye Tarhos község közigazgatási területe. A káresemény forrásösszetétele
420.000,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

3.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: Almáskamarás és Nagykamarás községek tagfelvétele a „Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társuláshoz. Békés megyét ez a társulás teljes egészében lefedi. A kezdetekben azok a települések kimaradtak, amelyek saját ivóvízbázissal rendelkeztek.
Minden tagönkormányzatnak döntenie kell arról, hogy beengedik-e a társulásba az új belépőket.

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:

88/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja Almáskamarás és Nagykamarás községek tagfelvételét a „KözépBékési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: tájékoztató a DAREH munkájáról. Most került kiosztásra a legfrissebb tájékoztató. Tarhos település az I. ütemben van. A
társulás a szeméttelep rekultivációjához, tájba illesztéséhez 85 %-os támogatást nyert, a fennmaradó 15 %-ot az önkormányzatoknak kell biztosítani. A 15 %
50 %-át a minisztérium önerő alap pályázatán elnyerték, így tulajdonképpen 7,5 %-ot kell biztosítani. Ezt az önerőt az önkormányzat költségvetésében
biztosítja, ezért ehhez határozatot kell hozni.

Határozati javaslat: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott a 17/2009. (III. 12.) TGy. sz. határozat d. pontját módosító határozatot elfogadja, s 2011.
évi költségvetésében - lakosságszám-arányosan - 85,- Ft/lakos hozzájárulást biztosít. Határidő: azonnal, felelős Hornok Sándor polgármester.

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

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

89/2010. (XII. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott a 17/2009. (III. 12.) TGy. sz. határozat d. pontját módosító határozatot elfogadja, s 2011. évi
költségvetésében - lakosságszám-arányosan - 85,- Ft/lakos hozzájárulást biztosít a rekultiváció önerejére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

5.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző pályázatot kíván benyújtani Békésszentandrás Önkormányzatának jegyzői állására, s egy
hozzájáruló határozat szükséges ahhoz, hogy pályázatának pozitív elbírálása esetén a képviselő-testület december 20-tól felmenti körjegyzői állásából. Majd
ezt követően a Békésszentandrási Önkormányzatot meg kell kérni, hogy járuljon hozzá, hogy a körjegyzői állás betöltéséig Dr. Olasz Imréné dr. jegyző a

helyettesítést elláthassa. Bélmegyer polgármesterével már ez ügyben egyeztettek.

Bunta Ferenc képviselő: mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?

Hornok Sándor polgármester: megállapodás kérdése.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: általában a helyettesítő jegyző a helyettesített jegyző bérének 50 %-ért vállalja a feladatot, a felelősség 100 %.

Bunta Ferenc képviselő: helyi dolgozóval nem lehet megoldani a helyettesítést?

Hornok Sándor polgármester: körjegyzőség van, s nincs olyan végzettségű dolgozó, akivel a helyettesítés megoldható lenne.

Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatról, kérésről szavazzanak.

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

90/2010. (XII. 09.) határozat:

1.) Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatánál
áthelyezéssel, 2010. december 20-tól jegyzői állást töltsön be, pályázatának pozitív elbírálása esetén.

2.) Tarhos Község Önkormányzata, a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (5) alapján kérelemmel fordul Békésszentandrás
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy dr. Olasz Imréné dr jegyző - megállapodás alapján, Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzőségénél a
körjegyzői feladatokat elássa 2010. december 20-tól kezdődően, amíg a körjegyzői álláshely betöltésre nem kerül.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek bejelentésük?

Bunta Ferenc képviselő: a testületi ülést 16 órától kellett volna kezdeni, ezért ő a napirendekhez kapcsolódóan kérdezne.

Hornok Sándor polgármester: a közmeghallgatásra érdektelenség miatt nem került sor, ezért kezdték hamarabb a testületi ülést. Egyébként a
közmeghallgatáson is részt kell vennie a képviselőknek, határozatképesnek kell lenniük.

Bunta Ferenc képviselő: a kommunális adó mértéke az előterjesztés szerint megszavazásra került-e?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: igen, az előterjesztés alapján került megszavazásra.

Bunta Ferenc képviselő: mi indokolta. Nem kellett volna dönteni a szemétszállítási díjról?

Hornok Sándor polgármester: a szemétszállítás díjáról januárban fog dönteni a képviselő-testület, mivel a javaslat a TAPPE KFT-től későn érkezett.

Bunta Ferenc képviselő: akkor mi alapján döntötték el az adó mértékének emelését?

Hornok Sándor polgármester: az előző évi javaslat alapján, a beszedett kommunális adó alapján, az adókedvezmény nagysága alapján döntötték el az adó
mértékének emelését.

Bunta Ferenc képviselő: Békéserdőn és Vizesfáson nem fizetnek kommunális adót? Tudtak-e erről a képviselők?

Hornok Sándor polgármester: sehol nincs külterületen szemétszállítás. A DAREH pályázat része - amely úgy tűnik, hogy nyert is - a hulladékudvarok
kialakítása, melyet a külterületi lakosok vehetnek majd igénybe. De ebben az esetben is a szemetet a külterületen élőknek be kell hordaniuk. A
hulladékudvarok használatáért díjat kell majd fizetni. Jelenleg is van olyan lehetőség, hogy a külterületi lakosok - külön a TAPPE KFT-vel kötött szerződés
alapján - gyűjtőedényben behozzák a belterületre a hulladékot, innen szállítja el a szolgáltató, vagy szerződés nélkül - a szolgáltató által biztosított - zsákban
hozzák be a szemetet. Külterületre azonban nem megy ki a szemétszállító cég.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: a kommunális adót önkormányzati rendelet szabályozza, melyet a képviselők alkottak meg. A képviselők határozták meg a
feltételeket.

Bunta Ferenc képviselő: iskolával és óvodával kapcsolatban is kérdése lenne. Feleslegessé vált az iskolatitkári feladat? Volt-e erről szó?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: igen, volt erről szó.

Bunta Ferenc képviselő: akkor arról is van tudomása a körjegyző asszonynak, hogy az iskolatitkár munkaidejét 4 órára lecsökkentették?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: nem ő az iskolatitkár munkáltatója.

Bunta Ferenc képviselő: akkor erről nem is volt tudomása?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: utólag szerzett erről tudomást.

Bunta Ferenc képviselő: úgy tűnik ebből bírósági ügy lesz, s ezért a polgármester visszaállította a 8 órás munkaviszonyt. Ki fogja elvégezni az iskolatitkári
munkát?

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: jelenleg semmilyen munkája nincs az iskolatitkárnak. Az óvoda egyáltalán nem tart igényt a munkájára, az iskola esetében amikor még 8 osztály volt - maximum 2 órában tartottak rá igényt. Tehát hosszú évek óta az iskolatitkárnak nincs olyan és annyi feladata, melyet 8 órában
kellene végezni. Amennyiben tovább csökken az osztályok száma, úgy még inkább nem lesz szükség iskolatitkári munkára.

Bunta Ferenc képviselő: Szerencsiné Szabó Anna nem így mondta.

Hornok Sándor polgármester: a munkáltató a Békési Kistérségi Iskola igazgatója. Az iskola és az önkormányzat közötti megállapodás is azt tartalmazza még a 8 osztályos időből - , hogy 2 órában foglalkoztatja az iskolatitkárt.

Van-e még kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Olasz Imréné dr.

polgármester

körjegyző

Erdősné Bodor Tünde
hitelesítő

