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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-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
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály körjegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülésről Erdősné Bodor Tünde és Szilágyi Anikó
képviselők hiányzoznak. Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Dr. Halász István László képviselőt javasolja.

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

Tarhos Község Önkormányzata 3 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 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint
elfogadja:

N a p i r e n d:

1.

Kistérségi informatikai hálózat működtetésére megállapodás Békés Város Önkormányzatával
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a kistérségi szélessávú informatikai hálózatot az Antenna Hungária Zrt működtette. A Békési Kistérségi Társulás úgy döntött,
hogy visszavásárolja azt, ezért a pályázati önerőt most ki kell fizetni, melynek összegét lakosság arányosan leosztották a települési önkormányzatok részére.
Tarhos községet terhelő fizetési kötelezettség 991.280,- Ft. A kistelepülések vagyonrészük 50 %-át megvételre megajánlották a nagyobb települések
számára, - pl. Murony Mezőberénynek -, mellyel megválthatják fizetési kötelezettségüket.
Tarhos vagyonrésze 2,29 %. Úgy gondolja, hogy a hálózatot a jövőben szükséges felújítani, mely újabb fizetési kötelezettséget eredményezne. Jelenleg az
önkormányzatnak nincs pénze, tehát a 991 e Ft kiegyenlítését nem tudja vállalni. Célszerű a vagyonrész 50 %-át eladni Békés Önkormányzatának.

Dr. Halász István László képviselő: Békés a 991.280,- Ft-ot átvállalja.

Hornok Sándor polgármester: igen, átvállalja. A szolgáltatást úgy tűnik, hogy továbbra is a PolarNet Kft fogja végezni, a tulajdon a Békési Kistérségi
Társulásé lesz.

Dr. Baji Mihály körjegyző: szerencsésebb lesz, hogy a szolgáltatás díjait nem Budapesten határozzák meg, hanem helyben. Murony képviselő-testülete már
korábban döntött, Mezőberény vásárolta meg az ő tulajdonrészük egy részét.

Hornok Sándor polgármester: az Antenna Hungária Zrt-nek végpontonként 5.000,- Ft-ot fizettek.

Dr. Baji Mihály körjegyző: ez az új konstrukció szeptember 1-jétől működne.

Bunta Ferenc képviselő: a Békési Kistérségi Társulásnak megvan a pénze az önerő kifizetésére?

Hornok Sándor polgármester: igen, hiszen a településeknek lakosságarányosan ki kell fizetni a rájuk eső részt.

Van-e még kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békés Város Önkormányzatával kötendő megállapodásról szavazzanak.

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

42/2012. (VIII. 21.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanács GVOP-4.4.2-05/1.-2005-120010/4.0 jelű pályázat keretében megvalósított kistérségi szélessávú informatikai hálózat működtetése, az Antenna Hungária Zrt-vel kötött haszonbérleti
szerződés megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetére és a tulajdonrész meghatározásának tárgyában, Békés Város Önkormányzatával
kötendő megállapodást és felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert annak aláírására.
Határidő: megállapodás aláírására azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Bunta Ferenc képviselő: bejelenti, hogy az újjáalakult futballcsapattal mégsem tudnak részt venni a bajnokságban, sajnos nincs játékosállomány. A régi
egyesület nevében nem lehet kötelezettséget vállalni a pénzügyi helyzet áttekintése után. Kizárólag egy új egyesület létrehozása után lehet a bajnokságban
elindulni.

Dr. Baji Mihály körjegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportház kulcsait Dolog György a mai napon visszaadta.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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