Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én
megtartott soron kívüli, 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
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály körjegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülésről Erdősné Bodor Tünde képviselő
hiányzik. 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 elmondja, hogy az ülés összehívását két önkormányzati képviselő, Bunta Ferenc és Erdősné Bodor Tünde képviselők
kezdeményezték. Az SZMSZ szerint az ülést öt munkanapon belül kell összehívni. Egy napirendi pont tárgyalására kerül sor, a sport szociális épületének
bérbeadása.

Bunta Ferenc képviselő: szeretne még egy témát felvetni, a lakásotthonba érkezett fiatalokról szeretne beszélgetni.

Hornok Sándor polgármester: ez a téma napirendként nem kerül tárgyalásra, közérdekű bejelentésként igen.

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:

N a p i r e n d:

1.

Sport szociális épületének bérbeadása
Előadó: Bunta Ferenc képviselő

Hornok Sándor polgármester megkérdezi Bunta Ferenc képviselőt, hogy van-e előterjesztés?

Bunta Ferenc képviselő: írásos előterjesztés nem készült, szóban szeretne előterjeszteni.

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Bunta Ferenc képviselőnek.

Bunta Ferenc képviselő: megalakult Tarhosi Football Clubnak az új vezetősége, akik szeretnék újraindítani a községben a futballt. A csapat összeállt. Abban
kérnék az önkormányzat segítségét, hogy a szociális épületet - öltöző, zuhanyzó, szertár -, pályát térítésmentesen újra adják át az egyesület számára,
valamint némi anyagi támogatás is jó lenne.

Dr. Baji Mihály körjegyző összefoglalva elmondja, hogy az egyesület vezetőségében történt változás, Rábai András elnök lemondott. Ősszel lesz tisztújítás,
addig egy ügyvezető elnök került megválasztásra. Hamarosan indulna a bajnokság, s ezért van szükség most az épülettel, pálya használatával kapcsolatos
döntésre. A tavalyi évben az elnök lemondása miatt hozott a testület egy olyan döntést, hogy a sporttelep használati jogát visszaveszi az egyesülettől, illetve
most nyáron lezárásra is került az épület. A bajnokságon való induláshoz azonban szükséges a sportépület, a pálya, annak térítésmentes használata.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a témával kapcsolatban.

Szilágyi Anikó képviselő: támogatókat, szponzorokat kerestek-e, találtak-e, milyen kilátások vannak?

Bunta Ferenc képviselő: úgy tűnik, hogy a bajnokságon el tudnak indulni, bár nem tudja, hogy milyen felszerelések - mez, labda, háló - maradtak. A kötelező
költségek 10 %-át kellene kifizetni, a többit az MLSZ átvállalja. 70 e Ft-ot kell befizetni és 3 e Ft bírói díjat meccsenként.

Szilágyi Anikó képviselő: ennek a költségnek a fedezete megvan?

Bunta Ferenc képviselő: igen, megvan.

Hornok Sándor polgármester: nincs ellenére, hogy az épületet ismét átadják, viszont az új Ötv. - ami januártól lép életbe - korlátozza az egyesületek
támogatását. Támogatásnak minősül az épület ellenérték nélküli bérbeadása is. A jövőben olyan feladatátvállalási szerződést kell majd kötni, ami tartalmazza
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatának átvállalását. Ez többletterhet jelent az egyesületnek, hiszen nem csak a versenysportot kell majd
működtetni, hanem biztosítani kell a tarhosi fiatalok szabadidős tevékenységét, utánpótlás nevelését. Közhasznúságot kell majd felvenni. December 31-ig az
épületet bérbe tudják adni, térítésmentesen, viszont a közüzemi díjat nem tudja átvállalni az önkormányzat. A költségvetésbe egyébként sem tervezték a
sport támogatását, s pénzük sincs. Így arra késztetik az épület használóját, hogy takarékoskodjanak. Sajnos történtek elfagyások az épületben, amelynek
helyreállítását, annak költségét az önkormányzatnak kellett rendeznie.

Dr. Halász István László képviselő: rögzítésre került-e, hogy kinek a hibájából került ilyen állapotba az épület?

Hornok Sándor polgármester: az egyesület hibájából.

Dr. Halász István László képviselő: milyen garancia van a szponzorok támogatására?

Bunta Ferenc képviselő: garancia nincs a szponzorok támogatására.

Szilágyi Anikó képviselő: voltak megbízható szponzorok csak meg kellett volna őket becsülni.

Dr. Baji Mihály körjegyző: ahhoz, hogy a csapat el tudjon indulni, biztos kell a sportpálya és az öltöző.

Hornok Sándor polgármester: a sportépület szociális helyiségeit a közelmúltban teljesen felújították, az önkormányzat sokat költött rá.

Bunta Ferenc képviselő: jegyző úr az épület lezárásakor jelen volt, milyen állapotban van?

Dr. Baji Mihály körjegyző: a vendég öltöző jó állapotban van, a fürdő is rendben van, a hazai öltöző is használható. Úgy gondolja, hogy szükséges egy
tisztasági meszelés és takarítás. Egy helyiségbe nem tudtak bejutni, azt a helyiséget nem is látták.

Dr. Halász István László képviselő: van-e leltár?

Dr. Baji Mihály körjegyző: csak az épület az önkormányzaté.

Dr. Halász István László képviselő: nincs felelőse annak, hogy az épület ilyen állapotba került? Most majd az önkormányzat újítsa fel?

Hornok Sándor polgármester: az épület tulajdonképpen nem került átadásra, csak lezárták, hogy az illetéktelen személyek nem tudjanak bejutni.

Bunta Ferenc képviselő: a régi dolgokért az új vezetőség nyilván nem fog felelősséget vállalni, de a kisebb javításokat elvégzik.

Dr. Halász István László képviselő: javasolja, hogy a hibákat a régi vezetőség javítsa ki, azokért az új vezetőség ne vállaljon felelősséget.

Hornok Sándor polgármester kéri a körjegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozatot.

Dr. Baji Mihály körjegyző megfogalmazza a határozatot: Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos, Petőfi S. u. 2. szám alatt található
sporttelep és szociális épület használati jogát ingyenesen, 2012. december 31-ig a Tarhos FC, mint egyesület részére átadja, azzal a feltétellel, hogy a bérlő
köteles a közműveket a saját nevére átíratni.

Hornok Sándor polgármester: január 1-jétől feladatátvállalási szerződést kell kötniük.

Dr. Halász István László képviselő: átadják az épületet, de az állagmegóvásról az egyesületnek kell gondoskodnia, hiszen az önkormányzatnak nincs
betervezve a sport támogatása. Nem szeretné, ha a sportépület felújításának számláit az önkormányzatnak kelljen kifizetnie. Nyilván fognak segíteni, de
anyagi támogatást nem tudnak nyújtani. Ezt kéri rögzíteni.

Szilágyi Anikó képviselő: az önkormányzat és az egyesület együttműködésének lehetőségét keresni kell.

Dr. Halász István László képviselő: természetesen a lehetőséget keressék, de plusz kiadásokra nincs felkészülve az önkormányzat.

Bunta Ferenc képviselő: az MLSZ által nyilvántartott 200 e Ft összegű adósság megfizetésétől eltekintenek, amennyiben feláll egy új vezetőség, egyesület.

Dr. Baji Mihály körjegyző: az elhangzott határozati javaslatot Dr. Halász István László képviselő indítványával kiegészíthetik, azaz „2012-ben egyéb
támogatást nem tudnak nyújtani." Csütörtökön át tudnák adni az épületet egy állapot felméréssel együtt. Jó lenne-e?

Bunta Ferenc képviselő: igen, jó lenne.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a sportépület átadásával kapcsolatban megfogalmazott határozati javaslatról Dr. Halász István
László képviselő kiegészítésével együtt szavazzanak.

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

41/2012. (VIII. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos, Petőfi S. u. 2. szám alatt található sporttelep és szociális épület használati jogát
ingyenesen, 2012. december 31-ig a Tarhos FC, mint egyesület részére átadja, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles a közműveket a saját nevére átíratni.
2012-ben egyéb támogatást nem tudnak nyújtani.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester felkéri Bunta Ferenc képviselőt, hogy közérdekű bejelentését tegye meg.

Bunta Ferenc képviselő: a Zöldfa utcán lévő otthonházba érkezett három gyermekről lenne szó, akik testvérek és rossz magaviseletük miatt jelenleg átmeneti
nevelésben részesülnek. A gyerekek 14, 15 és 16 évesek.

Szilágyi Anikó képviselő: a lakosság részéről érkezett panasz, mivel molesztálják és megfélemlítik a helyi gyerekeket, bejárnak a portákra. Az idős emberek
félnek.

Dr. Baji Mihály körjegyző: amit az önkormányzat megtehet, az az hogy fokozott rendőri jelenlétet kér, a polgárőrök fokozottan járőröznek, vagy kérik a
gyámhivatal intézkedését.

Hornok Sándor polgármester: jelzéssel fog élni a Kormányhivatal felé.

Van-e még bejelentés?

Egyéb bejelentés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

körjegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

