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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án
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
Erdősné Bodor Tünde
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály körjegyző
Hanczár Imre köztisztviselő

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László és Bunta
Ferenc képviselők hiányoznak. 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 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.

Tarhos Község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Előterjesztés Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetés módosításáról

Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Beszámoló Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

1.

Általános iskola működtetése és fenntartása

2.

A Békési Kistérségi Társulás tagsági szándéknyilatkozata

3.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának módosítása

4.

Papp Attila válogatott súlyemelő támogatási kérelme

5.

Polgárőrség kérelme a Sportház igénybevételére

6.

Tájékoztató a Startmunka-mintaprogram 2013. évi pályázatáról

7.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról

1./ Napirend: Tarhos Község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a kérdésekre Hanczár Imre köztisztviselő válaszol. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja.

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a Tarhos község 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a kérdésekre Hanczár Imre köztisztviselő válaszol. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dr. Baji Mihály körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy az önhiki támogatás második fordulójára is benyújtották pályázatukat - az első fordulón 1.430 e Ft-ot
ítéltek meg - , bíznak a sikerességében. Ez még nem érinti a költségvetés első félévi teljesítését, de szükségesnek tartotta elmondani.

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:

51/2012. (IX. 20.) határozat:
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló jelentést
141 370 e Ft (Egyszáznegyvenegymillió-háromszázhetvenezer forint) bevétellel,
141 370 e Ft (Egyszáznegyvenegymillió-háromszázhetvenezer forint) kiadással,
jóváhagyja.

3./ Napirend: Előterjesztés Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének módosítását előterjesztés hiányában nem
tárgyalta a testület. A 2011. év végi módosítást - mely 2012 májusában készült - nem javasolja elfogadásra, hivatkozva arra, hogy a költségvetési beszámoló
nem a költségvetési tervnek megfelelően készült el.

Van-e kérdés?

Szilágyi Anikó képviselő: mi az, ami miatt ne fogadják el?

Hornok Sándor polgármester: a költségvetés módosítását félévkor és évvégén mindig el kell készíteni, mivel a közbenső - költségvetési rendelettől eltérő kiadást-bevételt érintő tételeket szükséges rendezni. Félévkor ezt nem tudták tárgyalni, mivel nem kaptak előterjesztést. A másik fő ok, hogy a beszámoló - a
következő napirend anyag - több szempontból nem elfogadható. A rendelet módosítás és a beszámoló összefügg egymással, s ha rendelet módosítást
elfogadja a testület és a beszámolót nem, akkor ellentmondásba kerültnek.

Szilágyi Anikó képviselő: miért nem lehet ezt már rendbe tenni?

Hornok Sándor polgármester: jó lenne rendbe rakni. Van-e még kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot. „Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bélmegyer-Tarhos községek
körjegyzősége költségvetésének 2011. évi módosítását nem javasolja elfogadásra a közös testületi ülésnek, hivatkozva arra, hogy a módosítást alátámasztó
költségvetési beszámoló nem a költségvetési tervnek megfelelően készült."

Hornok Sándor polgármester: hangsúlyozza a „közös testületi ülés"-t, hiszen a körjegyzőségi megállapodás alapján a költségvetési tervet, beszámolót közös
testületi ülésen kellene elfogadni. Előtte tárgyalja külön-külön, kialakítja a véleményt és közös testületi ülésen beszélik meg.

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:

52/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bélmegyer-Tarhos községek körjegyzősége költségvetésének 2011. évi módosítását nem javasolja
elfogadásra a közös testületi ülésnek, hivatkozva arra, hogy a módosítást alátámasztó költségvetési beszámoló nem a költségvetési tervnek megfelelően
készült.
Határidő: határozattal közlésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4./ Napirend: Beszámoló Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztés szerint körjegyzőségi beszámoló egyensúlyban van, ebből nem derül ki, hogy Tarhosnak van-e elmaradása,
vagy sem, illetve az derül ki, hogy minden rendben van, nincs hiány, mindkét település kifizette a ráeső részt. Az szöveges előterjesztés szerint nem csak a
személyi juttatásoknál, hanem a dologi kiadásoknál is van megtakarítás. A külön megküldött részletes kimutatás szerint azonban Bélmegyer
Önkormányzatának további követelése van, 2010-re 1.335.000,- Ft, 2011-re 1.075.000,- Ft. 2011 novemberben a bélmegyeri önkormányzat határozatban
kérte, hogy a fennmaradó utolsó kéthavi hozzájárulást december 15-ig utalja át Tarhos. Ennek eleget is tettek, így a tizenkét havi részletfizetést teljesítették.
A testületi határozat nem állapított meg hiány, csak a két hónapot kérte. Erre a részletes kimutatás azt tartalmazza, hogy tartoznak 1075 e Ft-tal. A részletes
kimutatás szerint nem 12 hónap egy év, hanem 13 hónap, vagyis előző év decemberétől következő év decemberéig. Trükkös megoldásokhoz folyamodnak
évek óta. Próbálják bebizonyítani, hogy Tarhos ténylegesen tartozik, s ezt mindig más módon teszik. A személyi juttatásoknál a megtakarítást Bélmegyer
vonatkozásában az üres és be nem töltött álláshelyekre megtervezett bér eredményezi. Tarhos mindig a költségvetési tervnek megfelelő összeget utalta át, s
ha volt dologi kiadásoknál megtakarítás annak Tarhos esetében is jelentkeznie kellene. Belső ellenőri vizsgálatot is kértek, annak bizonyítására, hogy Tarhos
tartozik. A belső ellenőr jelentésében arra utal, hogy a bélmegyeri kimutatás szerint Tarhos tartozik, de ő ebben nem tud állást foglalni.

Dr. Baji Mihály körjegyző: az elszámolás tisztázása érdekében kb. másfél hete e-mailben tett fel kérdéseket, amelyre nem jött válasz. Lehet, hogy tartoznak,
de nem a kimutatott összeggel.

Hornok Sándor polgármester: a költségvetési tervnek megfelelően fizettek, s ha a tervtől eltérnek, akkor az ő hozzájárulások is kellett volna, hiszen ez volt a
megállapodásban is.

Szilágyi Anikó képviselő: mi eredményezte az 1075 e Ft többletkiadást?

Hornok Sándor polgármester: főként az, hogy 13 hónappal számolják a bérkiadást és a dologi kiadás emelkedése.

Dr. Baji Mihály körjegyző: Bélmegyeren a személyi juttatás mindig felül volt tervezve az üres álláshelyek miatt. Ezt éveken keresztül nem lehet csinálni, az
üres álláshely egy éven belül alakulhat ki, s utána a testülettel zároltatni kell, s a következő évben nem kerül betervezésre. A dologi esetében Bélmegyeren
csökken, Tarhoson mindig nő a kiadás az eredeti tervhez képest. Tarhoson kisebb az apparátus, vélhetően kevesebb a dologi kiadás is.

Hornok Sándor polgármester: már tavaly is találkoztak ezzel a problémával, egyszerűen nem lehet értelmezni a kimutatásokat, elszámolásokat.

Szilágyi Anikó képviselő: ha reklamáltak, akkor azt a tételt kivették és áttették egy másik helyre.

Hornok Sándor polgármester: a 2010. évi költségvetést többször tárgyalták más-más számokkal, a féléves elszámolásnál pedig egyik fejezetnél 3-4 hónap
volt lekönyvelve a másik tételnél pedig már a július is szerepelt.

Szilágyi Anikó képviselő: komolytalanok az elszámolások.

Dr. Baji Mihály körjegyző: a változásokat folyamatosan és pontosan kellett volna közölni.

Hornok Sándor polgármester: személyi kiadások esetében volt olyan dolgozó, akit négy órában foglalkoztattak, majd felemelték 8 órára és utólag közölték,
hogy ehhez járuljanak hozzá.

Szilágyi Anikó képviselő: a beszámolóból ezek a dolgok nem derülnek ki?

Hornok Sándor polgármester: ha a részletes kimutatást nem ismernék, akkor a beszámoló elfogadható lenne, mert abból nem derül ki.

Határozati javaslata: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem javasolja a közös testületi ülésnek a Bélmegyer-Tarhos községek
körjegyzőségének 2011. évi beszámolójának elfogadását, mert a képviselő-testület nem fogadja el a beszámolót. Tekintettel arra, hogy a költségvetés
részletezője nem veszi figyelembe a képviselő-testület 21/2011. (II. 27.) számú határozatát a 2011. évi költségvetési tervezésre vonatkozóan, továbbá eltér a
költségvetési tervtől a bérjellegű kiadások 13 hónapra való kimutatásával, a dologi kiadások csökkenése sem mutatkozik meg Tarhosra esően.

Megjegyzésként hozzáteszi, hogy nem érti, hogy a beszámoló hogy lehet egyensúlyban, ha Tarhos tartozik.

Hornok Sándor polgármester: van-e további kérdés, hozzászólás?

További 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:

53/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem javasolja a közös testületi ülésnek a Bélmegyer-Tarhos községek körjegyzőségének 2011. évi
beszámolójának elfogadását, mert a képviselő-testület nem fogadja el a beszámolót. Tekintettel arra, hogy a költségvetés részletezője nem veszi figyelembe
a képviselő-testület 21/2011. (II. 27.) számú határozatát a 2011. évi költségvetési tervezésre vonatkozóan, továbbá eltér a költségvetési tervtől a bérjellegű
kiadások 13 hónapra való kimutatásával, a dologi kiadások csökkenése sem mutatkozik meg Tarhosra esően.
Határidő: határozattal való közlésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

1.

Általános iskola működtetése és fenntartása

Hornok Sándor polgármester: az elmúlt testületi ülésen beszéltek az általános iskola működtetéséről és fenntartásáról. A 3000 főt meg nem haladó
településeken az általános iskola állami fenntartásba kerül. Abban a kérdésben lehet dönteni, hogy az iskola épületének fenntartása maradjon-e
önkormányzati, vagy legyen állami feladat? Javaslata az, hogy ezt a feladatot is oldja meg az állam, mivel erre a célra nem kapnak plusz támogatást.

Dr. Baji Mihály körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a muronyi képviselő-testület is tárgyalta már ezt a kérdést, ők is azt a határozati javaslatot fogadták
el, hogy nem tudják vállalni a működtetést. Murony esetében ez a tétel kb. 20 millió forint, Tarhos esetében pedig kb. 5 millió forint. Az állam fogja gyakorolni
a pedagógusok irányítását és a 3000 fő alatti települések helyi adóbevételeik terhére nyilatkozhatnak, hogy a működtetésben, fenntartásban részt tudnak-e
venni. A realitásokat figyelembe véve, csak ez a határozati javaslat születhetett.

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:

54/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján, mint 3000 főt meg nem haladó
lakosságszámú település, a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5630 Békés, József Attila u.12.) Tarhos Tagintézmény (5641 Tarhos Kossuth L. u. 49-51.)
működtetést a következő naptári évben kezdődő tanévtől az államtól nem képes átvállalni, így ilyen tárgyú igényt a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 43. § (1) bekezdése alapján nem nyújt be.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2.

A Békési Kistérségi Társulás tagsági szándéknyilatkozata

Hornok Sándor polgármester: 2013. január 1-jétől a Kistérségi Társulások megszűnnek, viszont a megmaradó feladatok ellátására továbbra is lehet társulni.
A Társulási Tanács arról döntött, hogy a munkaszervezet szűkített létszámmal megmarad, mivel vannak olyan feladatok - kistérségi internet - , amelyet
továbbra is el kell végezni. Jelenleg 3 főállású személy dolgozik, akiknek jelentkezik a bérköltségük. A Kistérségi Társulás ajánlását, amely a különböző
feladatok ellátására vonatkozik teljesen átvették. Szükséges majd átgondolni, hogy milyen feladatok elvégzésére adnak megbízást, mivel annak
függvényében kell a hozzájárulást megfizetni. Az államtól a kistérségi társulás nem kap támogatást, ezért a tagdíjból kell fedezni a költségeket. A tagdíjra
vonatkozóan készültek számítások, lakosonként 30-40 forint. Ha a korábbi tagdíj összege - 30-40 Ft/lakos - nem emelkedik drasztikusan, akkor azt még
tudják vállalni.
Dr. Baji Mihály körjegyző: a Kistérségi Társulásban lévő önkormányzatok szándékát mérik fel. Majd a szándéknyilatkozatok összegzése után beszélhetnek
arról, hogy mennyi lesz a hozzájárulás összege. A határozat elfogadásával jelzik a társulásnak, hogy továbbra is benne kívánnak maradni és azokat a
feladatokat kívánják megvalósítani. A szélessávú internetet - ebből bevétel is várható -, a belső ellenőrzést továbbra is működtetni kell.

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:

55/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is tagja kíván maradni az átalakított Békési Kistérségi Társulásnak,
és a következő feladatokat kívánja a társulás keretében ellátni:
1.

Terület és térségfejlesztési tervek kidolgozása

2.

Infrastrukturális fejlesztési programok, tervek kidolgozása, pályázat készítés és menedzselés

3.

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

4.

Idegenforgalmi koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának elősegítése

5.

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban és az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott feladatok megvalósítása

6.

Közművelődési feladatok ellátásának segítése, Kulturális Koncepcióban szereplő programok megvalósítása, Közkincs-kerekasztal munkájának

koordinálása, „Körös-körül" Kistérségi Fesztivál évenkénti megrendezése
7.

Általános pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás.

8.

Szélessávú informatikai hálózat kiépítése, működtetése. Honlapok létrehozása, kezelése, működtetése.

9.

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése

10. Belső ellenőrzési feladatok elvégzése a tagönkormányzatok esetében.
11. Orvosi sürgősségi központi ügyelet koordinációja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatot 2012. november 10-ig küldje meg a Békési Kistérségi Társulás részére.
Határidő: 2012. november 10.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának módosítása

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztésből kiderült, hogy a megállapodás módosítására miért kerül sor. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának módosításáról szavazzanak.

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

56/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2007. (I. 10.) számú határozatával elfogadott, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a
Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes
szerkezetben elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodásnak az aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4.

Papp Attila válogatott súlyemelő támogatási kérelme

Hornok Sándor polgármester: Papp Attila válogatott súlyemelő támogatási kérelmet nyújtott be a testülethez. Az U23-as Súlyemelő Európa Bajnokságra való
felkészüléshez kér anyagi támogatást. Felolvassa Bökfi János vezető edző levelét: „Sportolónk Papp Attila tarhosi lakos a súlyemelő klub versenyzője az
U23-as válogatott keret tagjaként az Eilat-ban (2012. 11. 29. - 12. 09. között) megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra készül. Az Európa Bajnokság
felkészülési versenyként indul a Felnőtt Országos Bajnokságon (2012. 10. 06.). Papp Attila többszörös Magyar Bajnok a Héraklész tehetség megtartó
program tagja. A versenyzőnk felkészülésének költségeit sem egyesületünk, sem a szülők nem tudják teljes mértékben finanszírozni. A tökéletes és
zavartalan felkészüléshez kérjük önkormányzatuk támogatását."

Szilágyi Anikó képviselő: sajnos az egyéni sportokat nem igazán támogatják, ezért minden segítség jól jön. Legyenek büszkék arra, hogy van a községben
egy ilyen sportoló.

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt 10.000,- Ft támogatást javasol.

Van-e egyéb javaslat?

Más javaslat nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Papp Attila kérelméről szavazzanak.

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

57/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Attila válogatott súlyemelő kérelmének helyt ad, s az U23-as Súlyemelő Európa Bajnokságra való
kijutás felkészüléséhez 10.000,- Ft összegű támogatást nyújt.

A támogatás összegét a 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: támogatás kifizetése 2012. október 5.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

5.

Polgárőrség kérelme a Sportház igénybevételére

Hornok Sándor átadja a szót Dr. Baji Mihály körjegyzőnek.

Dr. Baji Mihály körjegyző: a sportház épülete jelenleg üresen áll, nem használja senki, mivel a Tarhos FC visszaadta a kulcsokat. A Polgárőrség szeretné
igénybe venni, ugyan egy helyiségre lenne szükségük, de az épület nem leválasztható. Ezt megbeszélték a Polgárőrség vezetőjével is.
Felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Tarhos FC a tarhosi sporttelep - 5641 Tarhos,
Petőfi u. 2. szám - kulcsait leadta, annak használati jogát visszaadta az önkormányzat részére. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tarhosi
Sporttelep használati jogát a tarhosi Polgárőrség részére térítésmentesen átadja 2013. június 30-ig, azzal a feltétellel, hogy a bérbevevő köteles az átadást
követő 15 napon belül a közműveket a szolgáltatóknál a nevére átíratni."
Amennyiben sporteseményre kerülne sor, úgy a helyiséget a Polgárőrség köteles biztosítani. Jelenleg a berkei iskola épületében kaptak egy termet, de ott
nincs lehetőség fűtésre.

Szilágyi Anikó képviselő: a Polgárőrség tudja-e vállalni az épület fenntartását?

Hornok Sándor polgármester: vállalták az épület fenntartását. Amennyiben az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt a Polgárőrség számára, úgy arra is
ösztönzi, hogy takarékoskodjanak a közüzemi kiadásokkal.

Szilágyi Anikó képviselő: a megállapodásban szerepelni fog-e az, hogy sportrendezvény esetén biztosítani kell a létesítmény használatát?

Dr. Baji Mihály körjegyző: a bérleti szerződésben szerepelni fog ez a feltétel.

Szilágyi Anikó képviselő: nincs kifogása.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

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

58/2012. (IX. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Tarhos FC a tarhosi Sporttelep - 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. szám - kulcsait leadta,
annak használati jogát visszaadta az önkormányzat részére. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tarhosi Sporttelep használati jogát a tarhosi
Polgárőrség részére térítésmentesen átadja 2013. június 30-ig, azzal a feltétellel, hogy a bérbevevő köteles az átadást követő 15 napon belül a közműveket a
szolgáltatóknál a nevére átíratni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

6.

Tájékoztató a Startmunka-mintaprogram 2013. évi pályázatáról

Hornok Sándor polgármester: a 2013. évi Startmunka-mintaprogramban 31 fővel pályáztak, 2 fővel több, mint a 2012. évi. A mezőgazdasági programban 28
fővel, a kazán programban 3 fővel indulnak. A foglalkoztatás február 1-jétől december 31-ig tart, akik állattartással foglalkoznak január 1-jétől december 31-ig.
Heti egy napot kell iskolába járni. A pályázat az első körön átment. Kibővül a tevékenység a tartósítással, száraz tészta készítésével és kecskesajt
gyártásával. Ehhez tervezték az épület felújítását és az eszközök beszerzését is. A jelenlegi tevékenység is tovább folytatódik. Az állatállomány 300 kacsa,
200 tojótyúk 10 birka 2 lúd és 1 kakas. A tojás értékesítéséből komoly bevétel - 25,- Ft/db - származik, az igényeket nem tudják kielégíteni.

Szilágyi Anikó képviselő: szép lett a környezet, úgy látja és tapasztalja, hogy a dolgozókat az otthoni munkára is ösztönzi ez a program.

Hornok Sándor polgármester: a kevés kereset ellenére - 47 e Ft nettó - a dolgozók nem panaszkodnak. Arra kell törekedni, hogy 2014-re szociális
szövetkezetként működjön tovább, s önfenntartó legyen. Eszközbeszerzésre biztos, hogy nem kapnak további támogatást. Úgy látja, hogy jól sikerült ez a
program, nincs kényszermunka jellege.

7.

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály körjegyzőnek.
Dr. Baji Mihály körjegyző: az önkormányzat gazdálkodását elősegítve a helyi adóra nagyobb odafigyelést fordítanak. Látókörbe került egy nagy cég, mely
eddig nem adózott Tarhosra. Hétmillió forint plusz bevételt eredményezett az eljárás, mellyel tudták rendezni az önkormányzat tartozását Békés város felé és
a szállítók felé. E plusz bevételből töredék összeget a dolgozók pénzbeli jutalmazására fordítottak a polgármester úr egyetértésével. A helyi iparűzési adó
tekintetében jelenleg is folyik adatgyűjtés - őstermelők, mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozók vonatkozásában, akik Tarhoson földterülettel
rendelkeznek, vagy művelik azokat - , remélhetőleg további adóbevételt eredményez. Fokozottan odafigyelnek a mozgóárusokra is, a jogszabály-keretek
adottak, illetve a belső munkaszervezést is racionalizálták.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy más témával kapcsolatban van-e bejelentésük, kérdésük?
Erdősné Bodor Tünde képviselő: Sziszák Katalin által megküldött otthonházas válaszlevél után mi a teendő?
Hornok Sándor polgármester: a levélből is olvasható, hogy a problémás gyermekekkel kapcsolatos elhelyezés folyamata hosszú. Ha bármilyen esemény
bekövetkezik azt jelenteni kell a hatóságok felé. Kéri a képviselőket, hogy továbbítsák a lakosság felé, ha bármilyen atrocitás éri őket azt feltétlenül jelentsék.
Szilágyi Anikó képviselő: jelzést kapott a konyhai dolgozóktól, hogy az ebédlő és a konyha teteje beázik. Kéri polgármester urat intézkedjen a helyreállításról.
További bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
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