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Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülésről Erdősné Bodor Tünde képviselő
bejelentetten van távol. Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó 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 kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:
Napirend:



1. Konyha jövőbeni működtetésének megvitatása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. A 2013. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző



3. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



4. Vagyonrendelet felülvizsgálata

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző



5. Anyakönyvi rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Bejelentések




1. Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi támogatása
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése

1./ Napirend: Konyha jövőbeni működtetésének megvitatása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az elmúlt testületi ülésen részben már tárgyalták a konyha jövőbeni működését, működtetését. A konyha működtetésével
kapcsolatban többen is érdeklődtek, írásban két ajánlat érkezett. A két ajánlattevőt meghívta a testületi ülésre és itt elmondhatják, hogy milyen formában
képzelik el az étkeztetés biztosítását, a képviselők személyesen kérdezhetnek tőlük. Úgy gondolja, hogy a feladat ellátására december 31-ig kellene
szerződést kötni, bármelyiket is választják.

Az első bemutatkozó Rajtár János, aki a muronyi konyhát vezeti, a második bemutatkozó Ásós Géza, aki a békési Kira Vendéglőt üzemelteti és Békésen a
szociális étkeztetésben vesz részt.
Bunta Ferenc képviselő: mielőtt meghallgatják a jelentkezőket szeretné megkérdezni, hogy a konyhán dolgozók közül ki marad?
Hornok Sándor polgármester: egy ember marad a konyhán.
Rajtár János ajánlattevő behívásra kerül.
Hornok Sándor polgármester: köszönti Rajtár János urat, aki ajánlatot tett a felnőtt és gyermekétkeztetésre is. Őt már személyesen is felkereste és akkor már
megbeszélték, hogy milyen feladatot kellene ellátni. Ismétlésként elmondja, hogy, melyek azok a feltételek, amit elvárnak a konyha működtetésével
kapcsolatban.
A várható adagszám 80, megoszlása 30 gyermek - 12 óvodás, 18 iskolás - 50 felnőtt. Az óvodások és iskolások tízóraiját és uzsonnáját kell biztosítani.
Elvárják, hogy az ebéd választásos legyen, és igényfelmérést követően ne zárkózzanak el a diabetikus menü biztosításától sem. A szerződést első ízben
december 31-ig kötnék meg, ez lenne a próbaidő is. Az ebéd kiszállítását a melegítő konyhára 11,30-ra kérik. A gyermekélelmezésre vonatkozó előírást,
szabályokat be kell tartani - élelmezésvezető alkalmazása - , és a térítési díjak megállapítását az önkormányzat rendeletben szabályozza. A munkát április 2tól kellene kezdeni, mivel április 1. ünnep. Az ebéd kiosztásához az önkormányzat biztosít egy fő munkaerőt - aki korábban is a konyhán dolgozott - , aki
közreműködik a tízórai elkészítésénél, az ebéd és uzsonna kiosztásánál, s ezért hozzájárulást kér az önkormányzat.
Kéri Rajtár urat, hogy mondja el az elképzeléseit, s utána a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rajtár János: röviden szeretne bemutatkozni. Rajtár Jánosnak hívják a Csaba Ingatlan Kft ügyvezetője. Étkeztetéssel 2005 óta foglalkozik, amely 80-90 %-a
közétkeztetés, 10-20 %-a ala carte étkeztetés. 2007- től foglalkozik nyugdíjas étkeztetéssel, a békéscsabai Életfa nyugdíjas otthont látták el, ahol már szinte
személyre szabott étkeztetés folyt. 6-8 féle menüt főztek 85 idős embernek. Gyermekétkeztetéssel két éve foglalkozik, Murony településen látják el ezt a
feladatot, illetve végeznek szociális étkeztetést is, az adagszám 300.
Nyugdíjas étkeztetésben hat éves, gyermekétkeztetésben két éves tapasztalata van. Munkájukat szakmailag segíti a Pándy Kálmán Kórház dietetikus
élelmezésvezetője. A főzési struktúra két alapmenüre épül, amelyet mindenki fogyaszthat „Ádám" és „Éva" elnevezés alatt, az alapmenün kívül tisztán
növényi alapanyagokra épülő „Vega" elnevezésű ételsort is előállítanak, s cukormentes ételt is készítenek. Amire még készülnek az az epekímélő ételsor,
nyilván ezt a piac fogja meghatározni. Arra fognak törekedni, hogy a településen felmerülő igényeket kielégítsék. Gyermekétkeztetés tekintetében Muronyban
kifejezetten tilos volt az A és B menü, mivel a pedagógusok nem vállalták be az ezzel járó procedúrát, viszont ha Tarhoson ez a kérés, akkor ezt teljesítik. Az
árképzés a 2012-es év bekerülési költségen maradna, polgármester úr kérésének megfelelően 2013-ban áremeléssel nem terhelnék a lakosságot.
Házhozszállítási igényt is ki tudnak elégíteni.
Hornok Sándor polgármester: melegítő konyha üzemeltetéséhez és a dolgozó munkabéréhez hogyan tudna hozzájárulni?
Rajtár János: nem akkora tétel, amellyel ne tudna elbírni, ő partner ebben.
Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy a tízórait helyben kellene elkészíteni, mivel nem lenne célszerű és gazdaságos Muronyból kiszállítani
Tarhosra.
Bunta Ferenc képviselő: Muronyba hány főre szállít?
Rajtár János: 35 óvodás, 50 iskolás, 70 fő nyugdíjas és 20-25 fő egyéb étkező.
Dr. Halász István László képviselő: fontos, hogy a konyhai dolgozó megmaradjon, ez feltétel.
Hornok Sándor polgármester: egy dolgozó megmarad, és ehhez kérnek segítséget.
Bunta Ferenc képviselő: ő közalkalmazottként van foglalkoztatva?
Hornok Sándor polgármester: igen, ő közalkalmazott és az is maradna.
Megköszöni Rajtár János a közreműködését a képviselő-testület döntéséről értesíteni fogja. Rajtár János távozik az ülésről.
Ásós Géza ajánlattevő behívásra kerül.
Hornok Sándor polgármester: üdvözlik a testületi ülésen Ásós Géza urat, aki ajánlatot tett a gyermek és felnőtt étkeztetésre. Már beszéltek arról, hogy milyen
feladatot kellene ellátni, de elismétli az önkormányzat elvárásait.
A várható adagszám 80, megoszlása 30 gyermek - 12 óvodás, 18 iskolás - 50 felnőtt. Az óvodások és iskolások tízóraiját és uzsonnáját kell biztosítani.
Elvárják, hogy az ebéd választásos legyen, és igényfelmérést követően ne zárkózzanak el a diabetikus menü biztosításától sem. A szerződést első ízben
december 31-ig kötnék meg, ez lenne a próbaidő is. Az ebéd kiszállítását a melegítő konyhára 11,30-ra kérik. A gyermekélelmezésre vonatkozó előírást,
szabályokat be kell tartani - élelmezésvezető alkalmazása - , és a térítési díjak megállapítását az önkormányzat rendeletben szabályozza. A munkát április 2tól kellene kezdeni, mivel április 1. ünnep. Az ebéd kiosztásához az önkormányzat biztosít egy fő munkaerőt - aki korábban is a konyhán dolgozott - , aki
közreműködik a tízórai elkészítésénél, az ebéd és uzsonna kiosztásánál, s ezért hozzájárulást kér az önkormányzat.
Az árajánlat szerint a felnőtt étkeztetés bruttó 600,- Ft, gyermekétkeztetés esetében pedig 750,- Ft. Az árajánlat tartalmazza azt is, hogy az ételek csak
természetes anyagokból készülnek levespor és burgonyapor nélkül főznek.
Kéri Ásós urat, hogy mondja el az elképzeléseit, s utána a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ásós Géza: tisztelettel köszönti a képviselő-testületet, polgármester urat, jegyző urat. Rövid bemutatkozással kezdené. Ásós Gézának hívják, Békésen lakik
és dolgozik. A békési cigányvendéglő az ő tulajdona, másfél éve nyitotta meg. Jelenleg 70-80 főre főznek, és ha ezt a lehetőséget megkapja, akkor ezzel a
volumennel kényelmesen tudja biztosítani az árajánlatban leírtakat - természetes anyagokból készült ételek - . Az alapanyagok beszerzése 99,9 %-ban
békési termelőktől történik, a húst jelenleg a békési Kovács István vágóhídjáról szerzi be, de a hamarosan induló, a szintén békési Klement József feldolgozó
üzeméből is fog vásárolni. A zöldséget a békési startmunka-mintaprogram keretein belül szerzi be. Polgármester úrnak említette, hogy amennyiben Tarhoson
is működik ez a program, úgy akár szerződésbe foglalva is vállalja, hogy a megtermelt zöldségeket Tarhosról szerzi be, és nem csak abban a mennyiségben,
amilyen mennyiségben Tarhosra főz. Úgy tűnik, hogy a vendéglő nagyon sok felkérést kapott fesztiválokra, különböző szabadtéri rendezvényekre,
amelyeken a saját készítésű ételeikkel vesznek részt. A vendéglő másik specialitása, hogy fagyasztott burgonyát nem is használnak, hiszen olyan ételeik
vannak, amelybe nem is illik bele, illetve az étel „utaztatása" miatt már nem is ízletes. Ő is és a családja is azt az ételt fogyasztja, amit a vendéglőben főznek,
és amit ők nem esznek meg, azt másnak sem adják, ő az ételre nagyon nagy hangsúlyt fektet. Szeretne az óvodában és az iskolában elhelyezni egy
kívánságládát, amelybe a gyerekek bedobhatják azoknak az ételeknek a listáját, amelyet szeretnek. Az élelmezésvezetői feladatot a Réthy Pál Kórház
dolgozója, Bakos Melinda látja el. Minden vonatkozásban partner, vagyis az óvodapedagógusokkal és pedagógusokkal is hajlandó tárgyalni arról, hogy
melyek voltak azok az ételek, amelyeket a gyerekek nem kedveltek. Elmondja, hogy a konyhájuk ízvilágát a tarhosi emberek ízlése fogja meghatározni, mert
neki fontos az állandó, megbízható, stabil háttér a fesztiválok mellett. Ha van igény a diabetikus menüre, úgy ennek sincs akadálya.
Nem tudja, hogy a dolgozó béréhez milyen összeggel és formában kellene hozzájárulni, de úgy tudja elképzelni, hogy a konyhát bérbe veszi és ezért bérleti
díjat fizet. Az ár elég alacsony, amit úgy tudnak tartani, hogy a vállalkozásban a felesége és ő is aktívan részt vesznek.
Dr. Halász István László képviselő: ő úgy tudja, hogy tarhosi lakost is foglalkoztat?
Ásós Géza: igen, egy tarhosi lakos dolgozik nála, konyhai kisegítőként.
Hornok Sándor polgármester: megköszöni a tájékoztatást a döntésről értesíteni fogja.
Ásós Géza távozik az ülésről.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Bunta Ferenc képviselő: egyik pályázót sem ismeri. Jegyző úrnak vannak információi a muronyi pályázóról?
Dr. Baji Mihály jegyző: a muronyi pályázó nagyon sok feladatot levesz az önkormányzat válláról, hiszen ellátja a gyermek- és szociális étkeztetést is, és a
konyháért nem kevés bérleti díjat fizet, valamint átvette az összes dolgozót is. A gyermekétkeztetés esetében volt egy kis probléma - az étel nem
gyerekeknek való volt, kicsit zsírosabb volt - , de ez rendeződni látszik. Nyáron ellátták a nyári gyermekétkeztetés feladatát is. Úgy gondolja, hogy Rajtár
János több tapasztalattal rendelkezik a közétkeztetés terén. Ásós Géza a murony falunapra települt ki, a résztvevők ellátásáért felelt, nem volt semmi gond.
Hornok Sándor polgármester: a gyermekétkeztetésért az élelmezésvezető a felelős.
Bunta Ferenc képviselő: mi a különbség a két árajánlat között.
Hornok Sándor polgármester: mindkét pályázóval ismertette a jelenlegi árakat, hiszen azok nyilvánosak. Ásós Géza a jelenlegi áraknál kevesebb ajánlatot
tett, felnőtt étkeztetés esetében 600,- Ft, iskolás étkeztetés 893,- Ft óvodai étkeztetés 765,- Ft. Rajtár azokkal a számokkal számolt, amelyeket az
önkormányzat alkalmazott.
Dr. Halász István László képviselő: Ásós Géza mellett szól az, hogy a megtermelt zöldséget megvásárolja.
Hornok Sándor polgármester: jelenleg is van két fagyasztóláda tele zöldséggel. Jó lenne most döntést hozni az idő rövidsége miatt. Az önkormányzat által
meghatározott feltételeket mindkét ajánlattevő vállalta. A későbbiekben is az önkormányzat fogja meghatározni az árat.
A szerződést december 31-ig fogják megkötni, rendkívüli felmondás lehetőségével.
Hornok Sándor polgármester a közétkeztetés biztosítására Ásós Géza ajánlatának elfogadására tesz javaslatot.
Van-e más javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közétkeztetés biztosítására Ásós Géza békési Cigányvendéglő ajánlatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
8/2013. (III. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek- és közétkeztetés biztosításának ellátásával Ásós Gézát a Békési Cigányvendéglő
tulajdonosát vállalkozót bízza meg.
Felhatalmazza továbbá Hornok Sándor polgármestert, hogy a feladat ellátására szerződést kössön a vállalkozóval. A szerződés - rendkívüli felmondás
beiktatása mellett - 2013. április 1-jétől - 2013. december 31-ig szóljon.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: 2013. március 31.
2./ Napirend: A 2013. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Hornok Sándor polgármester: összességében elmondja, hogy odafigyelés mellett a költségvetés tartható lesz. Segítséget jelent, hogy az elmúlt évet
pénzmaradvánnyal zárták, valamint jelentősen könnyíti a helyzetet, hogy az iskola állami fenntartásba került. A konyha vállalkozásba adása is segít. A
startmunka-mintaprogramra kapott támogatás is csökkenti a kiadást.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Anikó képviselő: a tavalyi költségvetésbe is betervezésbe került a temetkezési kellékek vásárlása és az sajnos elmaradt. Az idei költségvetésbe be
van-e tervezve? Meg kellene vásárolni, mert elhasználódtak.
Hornok Sándor polgármester: az idei költségvetésbe is betervezésre került a kellékek beszerzése, meg is lehet vásárolni. Ő már árajánlatot is kért. Szerinte
nem is az önkormányzatnak kellene ezeket megvásárolni, hanem a temetkezési szolgáltatást végzőnek.
Szilágyi Anikó képviselő: már többen is jelezték, hogy nagyon elhasználódtak a temetkezési kellékek, ki kellene cserélni őket.
Hornok Sándor polgármester: tavaly elmaradt a kellékek beszerzése, mert nem tudták, hogyan alakul a pénzügyi helyzet, december végén derült ki, hogy
nincs gond. Más területen is tartalékolta a megrendelést.
Van-e még kérdés?
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke - mint meghívott -, Hanczárné Kozma Róza szeretne a költségvetéshez hozzászólni.
Hornok Sándor polgármester a szót megadja.
Hanczárné Kozma Róza: 2013-ban az önkormányzat a civilszervezeteket támogatja-e?
Hornok Sándor polgármester: lesznek olyan civilszervezetek, amelyeket támogatnak és lesznek olyanok, amelyeket nem, mivel az új szabályozás szerint
csak a közhasznúként bejegyzett szervezetek támogathatók, hiszen az állam pénzét adja tovább az önkormányzat. Polgárőrség esetében kell hogy a
szervezet közhasznú legyen és kell hogy szerződést kössön a rendőrséggel, illetve legyen megállapodása a helyi önkormányzattal is, amennyiben
önkormányzati feladat ellátására veszik igénybe. Amennyiben a feltételek teljesülnek, akkor az önkormányzat adhat támogatást, ha van rá forrása.
Dr. Halász István László 16 óra 10 perckor távozik az ülésről.
Hornok Sándor polgármester: elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésbe a Polgárőrség támogatása tervezett. Civilszervezetek közül a Polgárőrséget
50.000,- Ft-tal, a Vöröskeresztet 20.000,- Ft-tal, a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet 50.000,- Ft-tal, a Mozgáskorlátozottak Egyesületét 50.000,Ft-tal támogatja az önkormányzat. Nem támogatható szervezet a Nyugdíjas Klub.
Hanczárné Kozma Róza: nehezményezi, hogy a Polgárőrség már két éve nem kapott támogatást.
Hornok Sándor polgármester: a Polgárőrség rendezvényére, gyűlések megtartására térítésmentesen kapta meg a Berkei iskola termét, a Közösségi Házat,
és fizette a közüzemi számláit.
Hanczárné Kozma Róza: a Polgárőrség járművét műszaki vizsgára kellene felkészíteni, ezért szükségük lenne a támogatásra. Máshonnan már nem kapnak
támogatást és a működés előírásai szigorúak, amely sokba kerül. Az egyesület tagjai szabadidejüket áldozzák fel, ezért nem kapnak semmit. Mikor kaphatják
meg a támogatást?
Hornok Sándor polgármester: pályázni kell, hiszen az egyesület állami feladatot lát el, feladatuk nagy része rendőrségi feladat. A költségvetés elfogadása
után be lehet nyújtani a kérelmet.

Bunta Ferenc képviselő: a költségvetést lehet-e módosítani, mivel ma kapott arról információt, hogy még egy polgárőrség alakult a községben? Annak a
támogatása nem lett betervezve?
Hornok Sándor polgármester: a másik szervezet támogatás nem lett betervezve, de annak az a szervezet még nincs abban a fázisban, hogy támogatható
legyen.
Dr. Baji Mihály jegyző: a rendőrség egy szervezettel fog megállapodást kötni, nincs már olyan lehetőség, hogy egy településen egyszerre több polgárőrség is
működjön.
Hornok Sándor polgármester: a bírósági bejegyzés történt meg, és még kell, hogy a rendőrség is elismerje az újonnan létrejött polgárőrséget, de ő is úgy
tudja, hogy a rendőrség csak egy szervezettel köt megállapodást.
Bunta Ferenc képviselő: ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, már jövő héten benyújtható a támogatás iránti kérelem?
Hornok Sándor polgármester: igen, ennek nincs semmilyen akadálya. Van-e további kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.
Hanczárné Kozma Róza megköszöni a lehetőséget és távozik az ülésről
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelete Tarhos község 2013. évi költségvetéséről (A
rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



3. Napirend: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztésben le van írva, hogy a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására a dajkaképzés
miatt van szükség és ehhez az intézmények fenntartóinak hozzá kell járulni.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
9/2013. (III. 07.) határozat:




1. Tarhos község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára kiadott egységes szerkezetű alapító
okirat módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára a határozat 2. sz. melléklete szerinti
egységes szerkezetű alapító

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester



4. Napirend: Vagyonrendelet felülvizsgálata
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.
Dr. Baji Mihály jegyző: szóbeli kiegészítése nincs, mivel az előterjesztésbe mindent leírt.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
10/2013. (III. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (III. 25.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő forgalomképtelen vagyontárgyak közül nem javasol vagyontárgyat nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná minősíteni.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hornok Sándor polgármestert, Dr. Baji Mihály jegyzőt Tarhos Község Önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésével, és annak 2013. augusztus 29-i testületi ülésre történő előterjesztésével.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Határidő: értelem szerint



5. Napirend: Anyakönyvi rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző
Hornok Sándor polgármester: átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.
Dr. Baji Mihály jegyző: 2012. december 31-én még három anyakönyvvezetője volt a két településnek, jelenleg egy sincs. Két anyakönyvvezető a járásnál
dolgozik, egyet pedig a békési polgármesteri hivatal kért ki. Folyamatos a kapcsolattartás ez ügyben a Kormányhivatallal, úgy tűnik, hogy egy dobozi
nyugdíjas anyakönyvvezetővel fogják megoldani ezt a feladatot a közös önkormányzati hivatal költségvetésének a terhére. E miatt szükséges az anyakönyvi
rendelet módosítása.
Szilágyi Anikó képviselő: ki lesz az anyakönyvvezető?
Dr. Baji Mihály jegyző: egy dobozi nyugdíjas lesz az anyakönyvvezető, akit erre az évre bíznának meg, mivel Erdei Melinda muronyi kolléga vállalta, hogy
leteszi az anyakönyvi szakvizsgát. A háttér munka a sok és ez egy külön szakma, neki ugyan megvan a végzettsége, de nincs meg az anyakönyvi
szakvizsgája, és nem is lenne erre a feladatra ideje.
Szilágyi Anikó képviselő: nem lehet majd szabadon választani anyakönyvvezetőt, mint pl. aki eddig is volt, Gézárt Lászlóné?
Dr. Baji Mihály jegyző: Gézárt Lászlóné nem lehet, mivel ő a járási hivatal dolgozója, kormánytisztviselő.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az anyakönyvi rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, valamint az anyakönyvvezető
közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi ünneplésének szabályairól és díjáról szóló 5/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bejelentések



1. Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi támogatása

Hornok Sándor polgármester: a Békési Önkormányzati Tűzoltóságot három település tart fenn és működteti, Békés, Tarhos és Bélmegyer települések. Az
ellátási terület is erre a három településre terjed ki. Elsődlegesen a békéscsabai Tűzoltóság látja el a feladatot. Az önkormányzati Tűzoltóság működéséhez
hozzájárulást kell fizetni az állami támogatás mellett. Tavaly 10.000,- Ft-tal járultak hozzá, az idén 20.000,- Ft-tal.
Bunta Ferenc képviselő: az összeg nagyon jelképes.
Hornok Sándor polgármester: igen, jelképes, az igénybevételt nézte.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor felolvassa a határozati javaslatot „Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békési Önkormányzati
Tűzoltóság fenntartásához az Együttműködési Megállapodás alapján 20.000 forint összegű hozzájárulást biztosít a 2013. évi költségvetéséből."
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
11/2013. (III. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békési Önkormányzati Tűzoltóság fenntartásához az Együttműködési
Megállapodás alapján 20.000 forint összegű hozzájárulást biztosít a 2013. évi költségvetéséből.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester



2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése

Hornok Sándor polgármester: társulási megállapodás alapján Mezőberény működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A társulás megállapodás
módosítása előtt felmérést végeznek arról, hogy a társult önkormányzatok közül ki az, aki továbbra is társulásban kívánja ellátni ezt a feladatot. Kérik, hogy a
szándékot nyilatkozat formájában, határozatba foglalva 2013. március 31-ig küldjék meg.
Dr. Baji Mihály jegyző: 2013. január 1-jétől hatályba lépett az új önkormányzati törvény. Feladatalapú finanszírozás miatt hat hónap áll rendelkezésre a
meglévő társulási megállapodások felülvizsgálatára a társulásban résztvevő önkormányzatok számára. Ő úgy gondolja, hogy továbbra is érdemes
társulásban maradni, mivel a normatíva ebben az esetben az adott normatíva 130-150 %-áig terjedhet.
Hornok Sándor polgármester: ehhez a feladathoz eddig sem kellett hozzájárulni. Felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 2013. június 30-át követően is
társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására."
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
12/2013. (III. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 2013.
június 30-át követően is társulásban kívánja ellátni. Felkéri Mezőberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban történő módosítására.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek egyéb bejelentésük, kérdésük?
Szilágyi Anikó képviselő: itt van-e az aprítógép, mert lenne egy felajánlás a Berke iskola mellett lévő területen?
Hornok Sándor polgármester: jelenleg az aprítógép Köröstarcsán van, akkor hozzák el, ha van előkészített anyag. Kis is kell vágni a fát?
Szilágyi Anikó képviselő: igen ki kell vágni és után aprítékolni.
Hornok Sándor polgármester: meg kell nézni, hogy milyen az anyag, megéri-e a költséget.
A szennyvízpályázattal kapcsolatban annyi új információja van, hogy az újabb tisztázó kérdés befogadása után a pályázat értékelése megtörtént és döntésre
felterjesztették.
A környezetvédelmi hatóságnál is megtörtént a hiánypótlás és a vízjogi létesítési engedély megadása folyamatban van.
Szilágyi Anikó képviselő: a posta akadálymentesítésével kapcsolatban kihez kell fordulni? Az idős emberek nehezen tudnak bejutni.
Hornok Sándor polgármester: az épület a Posta tulajdona.
Bunta Ferenc képviselő: felszólítást kellene küldeni valakinek ebben az ügyben, mert az akadálymentesítést már kellett volna csinálni.
Dr. Baji Mihály jegyző: utána fog nézni, hogy kit kellene ebben az ügyben megkeresni.
Szilágyi Anikó képviselő: kutya eszi a szomszéd tyúkját, ebben az ügyben kit kell megkeresni?
Dr. Baji Mihály jegyző: a szabálysértési ügyekben a Békési Járási Hivatalt kell megkeresni, mivel nincs hatásköre a helyi jegyzőnek.
Szilágyi Anikó képviselő: a sárfelhordást az útra hova és kinek kell bejelenteni, ha nem takarítják le?
Dr. Baji Mihály jegyző: a tényállástól függ, hogy kinek és hova kell bejelenteni. Írásba jelentsék be és megállapítja a tényállást.
Bunta Ferenc képviselő: székely zászló kihelyezéséről mi a véleménye a testületnek?
Dr. Baji Mihály jegyző: nincs jogszabályi akadálya.
Hornok Sándor polgármester: a zászló kihelyezésével a román kormány ellen demonstrálnának. Ha lenne testvértelepülésünk, akkor nem lenne kifogása.
Nincs is hely, ahová ki tudnák helyezni. A döntést halasszák el a következő testületi ülésre.
További hozzászólás, bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

