Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én
megtartott soron következő, nyílt 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
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály helyettes körjegyző
Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésen minden képviselő jelen van, 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.
Hornok Sándor polgármester az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
N a p i r e n d:
1./ A képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ A 2012. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: A képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy a munkatervvel kapcsolatban mondják el javaslataikat, kiegészítésüket. Úgy gondolja, hogy sor
fog kerülni még néhány rendelet frissítésére, amennyiben a körjegyző kinevezésre kerül, tehát menetközben a munkaterv esetleg módosulhat.
A munkatervvel kapcsolatban javaslat, kiegészítés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
........../2012. (II. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. I. félévi Munkatervet az alábbiak szerint elfogadja:
2012. FEBRUÁR 09.



1. A képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. A 2012. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2012. FEBRUÁR 23.



1. A 2012. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2012. MÁRCIUS 29.



1. Tarhos Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. A 2011. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a pénzbeli támogatás felhasználásáról

Előadó: civilszervezetek vezetői
Bejelentések
2012 MÁJUS 24.



1. SZMSZ módosítása, egységes szerkezeten való elfogadása

Előadó: körjegyző



2. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: körjegyző



3. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2011. évi működéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



4. Beszámoló a nappali szociális ellátásról

(idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családgondozás)
Előadó: Öregné Kádas Julianna Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója



5. Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója

Előadó: Kuratórium elnöke
Bejelentések
2./ Napirend: A 2012. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: a költségvetés tárgyalását két fordulóban gondolták tárgyalni. Javasolja, hogy a munkapéldányon szakfeladatonként tekintsék
át a jogcímeket. Ahol szükséges módosítsanak a számokon, illetve új bevételi vagy kiadási jogcímeket vegyenek fel. Előzetesen annyit jegyezne meg, hogy
az idén is forráshiányos a költségvetés, hiába faragtak a költségeken. A forráshiány nagyságát mérsékelheti a még működő ÖNHIKI, illetve a további
takarékosság. A 2011-es gazdasági évet sikerült működési hitel felvétele nélkül lezárni. A feladatok kiadásai szorosan lettek tervezve, ezért most nem látszik,
hogy a forráshiányt hogyan tudnák megszüntetni, illetve csökkenteni. Néhány tétel elhagyásával esetleg egymillió forintot tudnának megspórolni.
Kéri, hogy a munkaanyagot a „BEVÉTELEK" áttekintésével kezdjék.
Bunta Ferenc képviselő: a helyi adó milyen %-ban folyt be?
Hanczár Imre köztisztviselő: a beszámolóban pontosan benne lesz, de úgy gondolja, hogy 90-95 %-os a teljesülés.
Hornok Sándor polgármester: ebben az évben nem történt adómérték emelés.
Van-e a bevétellel kapcsolatban kérdés?
További kérdés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy folytassák a „KIADÁS" áttekintésével, haladjanak szakfeladatonként.
Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység
Bunta Ferenc képviselő: hogy került megtervezésre ez az összeg?
Hanczár Imre képviselő: a tavalyi teljesülése + 5 %.

Helyi közutak létesítése, felújítása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Hornok Sándor polgármester: (56224) reklám- és propaganda tevékenységre 50 e Ft szerepel, ami egy pályázat miatt került betervezésre. Véleménye
szerint az el is hagyható.
Dr. Baji Mihály helyettes körjegyző: (55129) egyéb kommunikációs szolgáltatások soron 700 e Ft került megtervezésre. A körjegyzőség benyújtott egy
TÁMOP-os pályázatot, amelyből lehet, hogy Tarhos is profitálhatna. Javasolja, hogy maradjon ez az összeg és lehet, hogy a teljesítés kevesebb lesz.
Közvilágítási feladatok
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Hornok Sándor polgármester: (1243) Épületek felújítása kiadás nemen megtervezésre került az orvosi rendelő és az óvoda fűtéskorszerűsítése, melyre
pályázatot (KEOP) kíván benyújtani. Ez a pályázat 100 %-os támogatású, ezért ezen a soron csak 100 e Ft + áfa összeget javasol megtervezni, a
megmaradt összeg + áfát pedig átcsoportosítanák a (1254) szennyvíz bevezetésének előkészítési költségébe +áfa. Az átcsoportosítást követően a 1254
főkönyvi számlán 2.946.299,- Ft szerepel. Változik az áfa összege is az átcsoportosítás miatt 376.044,- Ft helyett 795.501,- Ft. Felhalmozási célra a
kommunális adóból befolyt összeget használják fel.
Van-e kérdés?
Kérdés nem hangzik el.
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (konyha)
Hornok Sándor polgármester: kéri, hogy ne a „cafetéria" szót használják, mert itt a dolgozók természetbeni juttatásként 12.500,- Ft értékben étkeztetésben
részesülnek. Az 57221 főkönyvi számlán a kifizető által fizetendő adó soron változik az összeg 95.962,- Ft-ról 85.680,- Ft-ra, valamint az 5332 főkönyvi
számla egészségügyi hozzájárulás sorába 53.550,- Ft kerül.
Van-e kérdés?
Kérdés nem hangzik el.
Önkormányzatok elszámolásai
Hornok Sándor polgármester: a körjegyzőségi hozzájárulás pontos összegét még nem tudják, mivel a körjegyző személye nem ismert, a feladat ellátást
helyettesítő körjegyzővel látják el. A megtervezett 996 e Ft/hó a tarhosi dolgozók bére és járulékai és egy kolléga 40 éves jubileumi jutalma. Nem kalkuláltak
sem a körjegyző költségével sem a körjegyzőségi normatívával sem.
Van-e kérdés?
Kérdés nem hangzik el.
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Foglalkozási egészségügyi alapellátás
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Védőnői szolgálat
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Rendszeres szociális segély
Bunta Ferenc képviselő: honnan lehet tudni, hogy 25 fő fog segélyben részesülni?
Hanczár Imre köztisztviselő: kalkulált létszám.
Bunta Ferenc képviselő: az előző évben mennyi volt?
Hanczár Imre köztisztviselő: 50 fő.
Hornok Sándor polgármester: már nem „bérpótló juttatás" kifejezést használjuk, hanem foglalkoztatást helyettesítő támogatást, amelynek az összege az
előző évhez képest csökkent, 28.500,- Ft helyett 22.800,- Ft. Remélhetőleg kevesebben lesznek a segélyezettek, hiszen akik munkára jelentkeztek,
mindenkit felvettek, vagy fel tudják venni. Mindenkit be tudnak vonni a munkába.
Normatív lakásfenntartási támogatás
Bunta Ferenc képviselő: a 3200 e Ft 10 % önrész, vagy a teljes összeg?
Hanczár Imre köztisztviselő: a 3200 e Ft a teljes összeg, s a 90 % a bevételi oldalon került megtervezésre.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Átmeneti segély
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Temetési segély
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Bunta Ferenc képviselő: Arany János Tehetséggondozó 5 fő?

Hanczár Imre köztisztviselő: jelenleg 2 fő van és ősztől lesz 3 fő.
Hornok Sándor polgármester: a következő évtől azzal kell számolni, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programra és a Bursa Hugarica Ösztöndíj
Pályázatra nem tervezhetnek csak akkor, ha meg van rá a fedezet, ugyanis az önkormányzatok finanszírozása megváltozik, a kötelező feladatokat fogják
csak finanszírozni. Ugyan az idén sincs meg rá a fedezet, mivel forráshiányos a költségvetés.
Bunta Ferenc képviselő: a köztisztviselőkkel kapcsolatos kiadások hol vannak megtervezve?
Dr. Baji Mihály helyettes körjegyző: a körjegyzőség költségvetésében szerepelnek a köztisztviselők. Muronynak, mint gesztor településnek kell elkészítenie a
körjegyzőség költségvetését, amelyet közös ülésen hagy jóvá a két település.
2013. január 1-jétől a nem kötelező feladatokat csak a saját bevétel terhére lehet vállalni, pl. adókból befolyt bevételből, bérleti díjakból. Az új állami
támogatási rendszer alapján csak a kötelező feladatok ellátására lehet koncentrálni. Amennyiben ez nem elég, úgy az önként vállalt feladatokra nem fog
tudni adni.
Köztemetés
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Tanyagondnok
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Civil szervezetek működési támogatása
Hornok Sándor polgármester: jövőre a civileket sem fogják tudni támogatni. Az idén a tavalyi támogatás összegét tervezték. A civileknek a pályázatok felé
kell elmozdulniuk.
Hosszú távú közfoglalkoztatás/Egyéb közfoglalkoztatás - START program
Hornok Sándor polgármester: 29 fő bére és járulékai + plusz eszköz került itt megtervezésre. Ők a Startmunka-program keretében foglalkoztatottak. Itt úgy
kell kalkulálni, hogy egy emberre 120 e Ft jut, ebből fizetik a bért + járulékot. Ami megmarad a 120 e Ft-ból azt használhatják eszköz vásárlására, anyag
vásárlására.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: az egyéb építmények vásárlása, létesítése (1234) az a varroda épületének felújítására van betervezve?
Hornok Sándor polgármester: a megszigorodott feltételek miatt a varroda épületét nem tudják felújítani, ezért a magtári iskolát újítják fel belülről és itt alakítják
ki a gazdasági udvart is. A varroda épületének sorsát tovább kell gondolni.
Közművelődési könyvtári tevékenység
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Művelődési központok, házak tevékenysége
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Köztemető fenntartási feladatok
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester: a megbeszélt változtatásokat átvezetik és február 23-án el tudják fogadni a költségvetés végleges változatát.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés tervezetéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
9/2012. (II. 09.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végleges formában történő elkészítését az I. fordulóban elhangzott változtatások
átvezetésével kéri elkészíteni.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
Határidő: 2012. február 23.
Bejelentések

1.

Bejelentés: Szennyvízberuházás pályázata

Hornok Sándor polgármester: a legutóbbi testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően ajánlatokat kért a




- települési szennyvízkezelési programra,
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére

A pályázathoz ezek a dokumentációk szükségesek, illetve szükséges még a vízjogi létesítési engedély. A dokumentációk költsége a pályázatban
elszámolhatók, viszont ezeket most ki kell fizetni. A nyertes pályázatot követően készül el a kiviteli terv és indul el a közbeszerzési eljárás. A települési
szennyvízkezelési programra - a pályázatban erre 500 e Ft számolható el - három ajánlat érkezett. A Békés Mérnök Kft ajánlata 500 e Ft + áfa (635 e Ft), a
Békés Megyei Természet- és Környezetvédelmi Kft 390 e Ft + áfa (495.300,- Ft) és a Goodwill Consulting Kft 393.701,- Ft + áfa (500 e Ft). Mindhárom
ajánlat érvényes. El kellene dönteni, hogy melyik ajánlatot fogadják el.
Kéri a képviselő-testületi tagokat, mondják el véleményüket?
Bunta Ferenc képviselő: a Békés Megyei Természet- és Környezetvédelmi Kft-nek hol van a székhelye?
Hornok Sándor polgármester: Békéscsabán van a székhelyük. Ők dolgoztak már az önkormányzatnak, a talajvízfigyelő kutak engedélyeztetését végezték. A
program elkészítését március 15-ig kérte, hogy a tervezés további folyamata akadálytalan legyen.

Bunta Ferenc képviselő: arról volt szó, hogy lesz egy falugyűlés?
Hornok Sándor polgármester: a legutóbbi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy nem hívnak össze falugyűlést, hiszen volt már ezzel kapcsolatban több
falugyűlés is és friss információval jelenleg nem rendelkeznek. Akkor célszerű falugyűlést összehívni, ha nyer a pályázat. A pályázat készítése folyamán is
nyilatkoztatják a lakosokat a fizetési feltételekről. Lépni kell mert az uniós lehetőségek egyike 2013-ban megszűnik. Javasolja, hogy a Békés Megyei
Természet- és Környezetvédelmi Kft ajánlatát fogadják el.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési
Szennyvízkezelési Program elkészítésére a beérkezett három ajánlat közül a Békés Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft-t bízza meg, 390.000,- Ft +
áfa összeg erejéig."
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
10/2012. (II. 9.) határozat
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési Szennyvízkezelési Program elkészítésére a beérkezett három ajánlat
közül a Békés Megyei Környezet és Természetvédelmi Kft-t Békéscsaba bízza meg, 390.000,- Ft + áfa összeg erejéig. A Képviselő-testület felhatalmazza
Hornok Sándor polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Hornok Sándor polgármester: a Megvalósíthatósági Tanulmányt a pályázatíró cég elkészíti, amelyért most nem kell fizetni. Vízjogi létesítési engedély
elkészítésére is érkezett már ajánlat




- Duplex Kft Békéscsaba kb. 4.000.000.- Ft fizetés azonnal
- Goodwill Consulting Kft 3.000.000,- Ft, mely összegnek a felét kell kifizetni, a másik felét a pályázat nyertessége esetén.

Még egy ajánlatot vár egy Békés megyei cégtől. Ha meg lesz a három ajánlat, akkor fognak erről dönteni. A pályázatot május 2-ig kell benyújtani, ezért a
döntések sürgősek.
Bunta Ferenc képviselő: úgy gondolja, hogy ezek a döntések fontosak, ezért nem érti miért a bejelentések között tárgyalják. Ki kérte az ajánlatokat, miért
nem kaptak erről írásos anyagot? Miért nem nézik meg, hogy kik ezek a cégek, megbízhatóak, precízek?
Hornok Sándor polgármester: véleménye szerint ezeket a cégeket érdekeltté kell tenni azért, hogy nyerjen a pályázat.
Dr. Baji Mihály helyettes körjegyző: ha az ajánlatok megvannak, ki tudják küldeni.
Bunta Ferenc képviselő: milyen cég az a Goodwill Consulting Kft?
Hornok Sándor polgármester: ez egy nagy pályázatíró cég.
Bunta Ferenc képviselő: kéri, hogy tudjanak ezekről a dolgokról. Ki döntötte el, hogy kitől kérjenek ajánlatot?
Hornok Sándor polgármester: azoktól kért ajánlatot, akiket a környezetéből ismert. Úgy gondolja, hogy fontosabb lesz a kivitelező személye.
Bunta Ferenc képviselő: a tervező legalább olyan fontos, mint a kivitelező, mivel ő a terv alapján dolgozik.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester
Szilágyi Anikó
hitelesítő

Dr. Baji Mihály
helyettes körjegyző

