Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-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
Dr. Halász István László
Erdősné Bodor Tünde
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály körjegyző
Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző
urat. Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László 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 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. Beszámoló Murony-Tarhos Községek Körjegyzősége költségvetésének 2012. III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző
2. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2012. III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3. A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
4. A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző
5. Közös hivatal létrehozása I.
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
6. Helyi adók 2013. évi mértéke
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
Bejelentések
Zárt ülés
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
15 óra 05 perckor megérkezik Dr. Halász István László képviselő
1./ Napirend: Beszámoló Murony-Tarhos Községek Körjegyzősége költségvetésének 2012.
III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály körjegyző úrnak, a napirend
előadójának.
Dr. Baji Mihály körjegyző: szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. A teljesítés időarányosan
megfelelő. A kiadásoknál a külső személyi juttatások jogcímen a teljesítés 99,5 %, melyen a
volt muronyi jegyző bére és végkielégítése jelentkezik. Egyéb dologi kiadások jogcímen a
kötelező továbbképzések költsége került lekönyvelésre. Az adók, díjak, egyéb befizetések
jogcímen az Erzsébet utalvány díja szerepel.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Murony-Tarhos Községek
Körjegyzősége költségvetésének 2012. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

66/2012. (XI. 29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Murony-Tarhos Községek
Körjegyzősége költségvetésének 2012. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadja.
2./ Napirend: Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2012. III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester felkéri Hanczár Imre ügyintézőt, hogy a felmerülő kérdésekre
válaszoljon.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat
költségvetésének 2012. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
67/2012. (XI. 29.) határozat:
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló jelentést
115 482 e Ft (Egyszáztizenötmillió-négyszáznyolcvankettő forint) bevétellel,
115 482 e Ft (Egyszáztizenötmillió-négyszáznyolcvankettő forint) kiadással
jóváhagyja
3./ Napirend: A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: elmondja, hogy a költségvetési koncepció nem elég konkrét,
hiszen még az Országgyűlés a költségvetést nem fogadta el. Sok bizonytalan pont van még a
kötelező feladatok finanszírozásának területén. Nem tudják például, hogy hány fős hivatalt
finanszíroznak. Meghatározzák a lakosságszám arányában a hivatali létszám nagyságát. Úgy
gondolja, hogy náluk már kialakult a létszám, a tisztviselők létszámát tekintve ennél kisebb
hivatalt már nem tud elképzelni. Ezen a téren tennivalójuk nem lesz, azonban van még egykét dolog, amelyen tudnának takarékoskodni. A jövő évi költségvetést nem lehet hitellel
tervezni, vagyis annyi lehet a kiadás, amennyi a bevétel. A tervezéskor azokat a feladatokat
kell elhagyni, amelyek nem kötelező feladatok. Nem tudják garantálni a civilszervezetek
támogatását, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj önkormányzati részének kifizetését.
Az egyes feladatokat az intézmények működtetését továbbra is társulásban célszerű ellátni,
ugyanis az intézményi normatívák elég jól alakulnak. Az óvodai nevelést szakmai okok miatt
továbbra is társulásban kell ellátni. Jelenleg 14 gyerek van, s nem tudja, hogy mennyivel kell
megpótolni a hozzájárulást, ha továbbra is társulásban látják el a feladatot, de remélhetőleg
kevesebbet, mint ha önállóan látnák el. A szakmai háttér is csak így biztosított. Van még egy
Békéssel elnyert közös pályázat is az óvoda fejlesztésre. Az idősek nappali ellátását – nem
kötelező feladat, elhagyhatnák – továbbra is társulásban kellene ellátni, mivel jól alakult a
normatíva. Ha társulásban látják el a feladatot, akkor a támogatás 140 %-os, ha nem, akkor
csak 100 %. Ma beszélt a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával, s úgy tűnik, hogy az
idősek nappali ellátásához hozzájárulás nem szükséges az önkormányzat részéről, mert a

finanszírozás elég lesz. A többi ellátási forma kötelező feladat, házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés. A szociális étkeztetés normatívája nagyon kevés, ebből – az előzetes számítások
alapján – nem lehet a feladatot ellátni. Társulásban látnák még el a belső
ellenőrzést az orvosi
ügyeletet,
a kistérségi
internethálózat
működtetését,
a családsegítést. A könyvtármozgókönyvtári fogalma megszűnt, azonban a Békés Megyei
Könyvtár továbbra is felajánlotta szakmai együttműködését. Valamennyi normatívát
kapnának együttműködés esetén, s így tudnák biztosítani a szakmai hátteret. Javasolja, hogy a
könyvtárat így működtessék tovább. A heti nyitva tartási időt csökkentsék, heti 2x4 órára. Ez
egy elfogadott nyitva tartás 1000 fő alatti településeknél. Az iskola működtetését, épület
karbantartását, személyi állományát az állam átveszi. Az egyeztetések folyamatosan történnek
az iskola átadásával kapcsolatban.
Szilágyi Anikó képviselő: ez azt is jelentheti, hogy helyben nem lesz iskola?
Dr. Baji Mihály körjegyző: a törvény szerint az átadás-átvétel után átszervezésről nem lehet
szó, azaz ebben a tanítási évben nem lehet átszervezés.
Hornok Sándor polgármester: a Kormány azt tartja, hogy ha az iskolában 8 szülő kéri az
iskola helybeni működtetését, akkor azt teljesítik. Jelenleg 19 helyi gyerek van, tehát van
lehetőség arra, hogy kérjék az iskola helybeni működtetését.
A háziorvosi és védőnői szolgálat vonatkozásában változás nincs. Az étkeztetés a konyha
működtetése nehéz pont. A törvény szerint az étkeztetés helybeni biztosítása szükséges
valamilyen módon. Gondolkozniuk kell azon, hogy a konyha veszteséges működtetését
hogyan oldják meg. A következő testületi ülésre kimutatják a konyha veszteségét, úgy
gondolja, hogy kb. másfél millió forint. A konyha adagszáma folyamatosan csökken,
általában 90 alatt van. A konyhán 3 fő főállásban foglalkoztatott és egy fő megbízási
szerződéssel látja el az élelmezésvezetői feladatokat.
A koncepcióhoz ennyi szóbeli kiegészítést kívánt tenni.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Bunta Ferenc képviselő: a határozati javaslatban szó van a szennyvízről, legutóbbi
információja az, hogy nem sikerült a pályázat.
Hornok Sándor polgármester: a pályázat elutasítását követően benyújtásra került a kifogás. A
kifogásnak helyt adtak, ami után a pályázatot visszahelyezték az értékelési szakaszba. A
pályázat tartalmi értékelése ezután következik.
Bunta Ferenc képviselő: a pályázat az idén került kiírásra, erről az idén születik döntés?
Dr. Baji Mihály körjegyző: december 31-ig még sok idő van. Első körön júniusban döntöttek
arról, hogy nem fogadják el a pályázatot, melyről október végén kapott értesítést az
önkormányzat. Sajnos elég lassú az NFÜ és a DARFÜ ügyintézése. Jó hír az, hogy a pályázati
keretből 700 millió forint nem került kiosztásra, ebből 350 millió forint elég is lenne a
beruházásra. A Dél-Alföldi régióba csak Békés megyeiek nyertek.
Bunta Ferenc képviselő: a beruházás határidejét nem kell-e módosítani?
Dr. Baji Mihály körjegyző: a beruházás tavasznál hamarabb úgy sem kezdődött volna meg,
úgy gondolja, hogy a határidőből még nem csúsztak ki. Ha a támogatási szerződés megkötésre
kerül, még mindig van lehetőség a határidő módosítására.

Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési
koncepcióról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
68/2012. (XI. 29.) határozat
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta, és az alábbiak szerint fogadja el:
I.
Prioritásként szerepel a biztonságos, hatékony, gazdaságos működés feltételeinek
megteremtése, az önkormányzat kötelező feladatainak további zökkenőmentes
ellátása.
II.
Lehetőség szerint a lakosság jobb életminőségét szolgáló tevékenységek végzése:
- Pályázati támogatás elnyerése esetén a szennyvízberuházás megvalósítása
- Startmunka-mintaprogram folytatása és bővítése
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
4./ Napirend: A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Baji Mihály körjegyző
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály körjegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály körjegyző: az előterjesztésben leírta, hogy a belső ellenőrzést kötelesek
biztosítani. A belső ellenőrzési tervről minden évben dönt a testület. Az előző években a belső
ellenőrzést a Békési Kistérségi Társulás végezte, mely megszűnik, ezért még nem tudják,
hogyan fog történni ennek a feladatnak az elvégzése.
Hornok Sándor polgármester: a lényeg, hogy kötelező belső ellenőrzést végeztetni, azt hogy
milyen módon az részben eldőlt, részben nem. A Kistérségi Társulás három belső ellenőrt
alkalmazott, de a Kistérségi Társulás megszűnt. Egy-két feladatra társulnak az
önkormányzatok, a belső ellenőrzésre is, azonban az anyagiak miatt csak egy fő belső ellenőr
foglalkoztatására van lehetőség. Egy fő azonban nem tudja ellátni minden önkormányzatnál a
belső ellenőri tevékenységet. Lehet, hogy jobban járnak anyagilag, ha önállóan fogadnak fel
egy belső ellenőrt, eseti megbízással. Egyelőre szavazzanak a határozati javaslatról.
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 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
69/2012. (XI. 29.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2013. évi
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2013. évi zárszámadás időpontja
Felelős: Dr. Baji Mihály körjegyző
5./ Napirend: Közös hivatal létrehozása I.
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály körjegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály körjegyző: a 2000 fő alatti települések esetén kötelező a közös hivatal
létrehozása. Úgy gondolja, hogy a Murony Tarhos között létrejött kapcsolatban nem voltak
zökkenők, ezért a közös munkálkodást együtt kellene továbbfolytatni. Nem körjegyzőségnek
hívnák a két polgármesteri hivatalt, hanem egy közös hivatalnak. Ez egy intézmény lenne,
melynek a két önkormányzat lenne a tulajdonosa.
Hornok Sándor polgármester: kötelezővé tették 2013. január 1-jétől a közös hivatal
létrehozását, és ha nem önként hozzák létre, akkor a Kormányhivatal automatikusan csatolni
fogja valamelyik városhoz. Úgy gondolja, hogy a következő évben a szervezetet nem kell
átalakítani, tovább karcsúsítani. Egy munkatárs a járásnál fog dolgozni. A közös hivatal
finanszírozása, annak mértéke nem ismert, nem körjegyzőségi, hanem feladatfinanszírozás
lesz.
Dr. Baji Mihály körjegyző: a költségvetési törvénytervezetben van a hivatalok létszámára
vonatkozó – nagyon bonyolult – számítási képlet, s a közös hivataloknak lesz valamilyen
támogatása is. A muronyi képviselő-testület tárgyalta már ezt a napirendet, s ők támogatják a
Tarhos községgel létrehozandó közös hivatalt.
Szilágyi Anikó képviselő: Bélmegyer nem szeretne csatlakozni?
Dr. Baji Mihály körjegyző: Bélmegyer település sok mindent szeretne, tárgyalt Kamut
községgel is. Decemberben elkészíti a közös hivatal alapító okiratát, hogy január 1-jétől
tudjon működni és a finanszírozásban se legyen fennakadás. A jogszabály február 28-ig ad
arra lehetőséget, hogy a települések a közös hivatalt létrehozzák.
Hornok Sándor polgármester: a muronyi polgármester úrral úgy beszélték, hogy nem sietnek
azért, hogy harmadik társ bejöjjön az idén, ha anyagilag jó lesz, akkor később lehet róla szó.
Januártól 60 nap áll rendelkezésre a hivatalok kialakítására. Murony és Tarhos kialakítja
közös hivatalát január 1-jétől, hogy ne legyen finanszírozási gond, s ha látják, hogy mivel jár
egy harmadik település belépése, akkor majd döntenek. Ilyen választ adtak a megkeresésre is.
Van-e további kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közös hivatal létrehozásáról
szóló határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
70/2012. (XI. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalról szóló tájékoztatást
elfogadja, és úgy dönt, hogy a Murony Községgel 2013. január 1. napjával létrehozandó
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos konkrét döntés-előkészítő feladatok
ellátásával megbízza Hornok Sándor polgármestert és Dr. Baji Mihály körjegyzőt.
Határidő: 2012. decemberi testületi ülés
Felelős: Hornok Sándor polgármester, Dr. Baji Mihály körjegyző
6./ Napirend: Helyi adók 2013. évi mértéke
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály körjegyző
Hornok Sándor polgármester: kétféle helyi adója van a településnek a helyi iparűzési adó és a
magánszemélyek kommunális adója. Az iparűzési adó mértéke két éve a maximumon van,
ezért annak emelésére nincs lehetőség. A kommunális adó emelését javasolja, ennek oka,
hogy a szemétszállítási díj minden évben az infláció mértékével nő, s a kommunális adóból
befolyó bevétel nem fedezi ennek a költségét. Békés felé még az állati hulla szállításáért is
fizetni kell.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: a békési hulladékkezelővel nem lehetne felvenni a
kapcsolatot?
Hornok Sándor polgármester: tárgyaltak már a békési céggel, de nem tudtak jobb kondíciót
ajánlani, mint a TAPPE KFT, egyébként megkötött, élő szerződés van a TAPPE KFT-vel.
Bunta Ferenc képviselő: évente nem kell felülvizsgálni a szerződést?
Hornok Sándor polgármester: úgy emlékszik, hogy előtte három hónappal kell jelezni, mielőtt
meg kívánják szüntetni a szerződést. A másik ok, amiért a TAPPE KFT mellett kell
maradniuk, az, hogy a DAREH egy KEOP-os pályázaton nyert támogatással a békéscsabai
hulladéklerakó telepet korszerűsíti. Jelenleg Békés Gyomára szállítja a hulladékot.
Dr. Baji Mihály körjegyző: a TAPPE Kft, mint a Manifest Csoport tagja kedvezőbb
feltételeket tud biztosítani a szemétszállításra, és Békéscsaba mégis közelebb van, mint
Gyomaendrőd.
Bunta Ferenc képviselő: két évvel ezelőtt is próbálkozott áremeléssel a TAPPE KFT, amelyet
akkor nem fogadott el a képviselő-testület. Áremelés nélkül is meg tudták oldani a
szemétszállítást. Ő ezt is sokallja.
Hornok Sándor polgármester: az emelés okaként a szemétszállítást hozta fel, de mondhatta
volna a közvilágítás díját is, amely évi 3 millió forint. A rendeletben annyi változás lenne,
hogy a telektulajdonosok kifogásolták a teljes adóösszeg fizetését, ezért a beépítetlen telkek
után az adómérték 50 %-át fizetnék. Összességében az adóbevétel nem igen emelkedne,
hiszen a 70 éven felüliek is kedvezményben részesülnek, akiknek a száma évről évre nő.
Bunta Ferenc képviselő: mi van azokkal az ingatlanokkal, amelyeket nem lakják?

Dr. Baji Mihály körjegyző: az üresen álló ingatlanok után is meg kell fizetni a kommunális
adót. Visszatérve az iparűzési adóra, a rendeletben nem volt szabályozva az ideiglenes
tevékenység végzése esetén alkalmazandó adómérték. Az ideiglenes tevékenység végzése
esetén szeretnék, ha az adómérték napi 4.000,- Ft lenne, gondolva a szennyvízberuházásra,
esetleg egy-két alvállalkozó adóalanyként számításba jöhet.
Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az iparűzési adóról szóló
rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal – tartózkodás
nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete az iparűzési adóról szóló 14/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal – tartózkodás
nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1999. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Bejelentés

1.

Startmunka-mintaprogram 2013.

Hornok Sándor polgármester: a 2013. évre tervezett programok egyeztetése megtörtént, két
programban vesznek részt, összesen 31 fővel. A bio- és megújuló energiafelhasználás
programon belül 2 fő foglalkoztatása történik, 2013. január 1-jétől - november 30-ig. Az
óvodába biomassza kazán kerül beszerelésre két héten belül. A támogatás 100 %-os,
5.128.346,- Ft-ot. A kazán előlege már rendelkezésre áll. Ennek a programnak a másik
részében 1 fő foglalkoztatására lesz lehetőség 2012. december 1-jétől 2013. november 30-ig
és az Idősek Klubja fűtéséhez 1 biomassza kazán + kémény és tároló építése 100 %-os
támogatással 4.893.326,- Ft összegben. Tehát a kazánprogram 10.000.000,- Ft támogatást
kapott. A főprogram a mezőgazdasági program, ennek a foglalkoztatotti létszáma 28 fő. A
jelenlegi program folytatása – a jelenlegi program kevesebb ember foglalkoztatását
biztosította – 2014. február 28-ig. Iskolába jár 16 fő, egy évet már elvégeztek, három
modulból tesznek vizsgát. Hetente egy napot van oktatás két napon pedig gyakorlati
foglalkozás oktató közreműködésével. A programon belül folyik zöldségtermesztés,

gyümölcsös kert gondozása, komposztálás, tartósítás, állattartás, házi tészta készítése,
gazdasági udvar fejlesztése, egy tanterem felújítása sajtkészítésre, tejfeldolgozásra. Tervezve
van egy több, mint ötmillió forintos traktor vásárlása. Ennek a programnak a támogatási
igénye 38,5 millió forint.

2.

Falumúzeum létrehozása

Hornok Sándor polgármester: a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület szervezésével és
bonyolításával a Berkei iskolában, annak egyik tantermében és a padlás első szintjén
szeretnének falumúzeumot kialakítani. Több lelkes tarhosi polgár is van, akik felajánlják régi
tárgyi emlékeiket, használati tárgyaikat. Kiállítás jelleggel mutatnák be a tárgyi emlékeket.
Ehhez szükséges a testület jóváhagyása. Erre pénzt nem tudnak fordítani, esetleg ha lesz ilyen
jellegű pályázat. 2014-ben lesz a település 60 éves, addigra jó lenne elkészülni.
Szilágyi Anikó képviselő: örülnek a kezdeményezésnek.
A testület támogatja a kezdeményezést.

3.

Lakóotthon

Hornok Sándor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a Zöldfa utcai lakóotthonból két
problémás gyermeket november 26-tól elhelyeztek a Kalocsára.
Van-e további bejelentésük a képviselőknek?
További bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülés zárt ülésként
folytatódik.
Dr. Halász István László elnézést kér, munkahelyi elfoglaltság miatt a zárt ülésen nem tud
részt venni.
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Dr. Baji Mihály
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