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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án
megtartott soron következő 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 15 óra 08 perctől
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. helyettesítő körjegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Erdősné Bodor Tünde képviselő hiányzik, aki
bejelentette késését. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, 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 az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirendi pontok:

1.

Gazdasági Program elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Beszámoló a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Tarhos Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

Bunta Ferenc képviselő: a napirendi pontok tárgyalása előtt megjegyzi, hogy pénteken kapta meg a testületi anyagot nem sok idő volt a felkészülésre.
Megbeszélték, hogy 5 nappal a testületi ülés előtt megkapják a napirendi pontok anyagát. Mi indokolta a késői kiküldést?

Hornok Sándor polgármester: a jegyzőváltással indokolja a késedelem okát. A képviselő-testületi ülés soron következő ülése a munkaterv szerint, március
31-én lett volna és ez az időpont ütközött a békésszentandrási önkormányzati ülés időpontjával, ezért a tarhosi ülés időpontját előrehozták, ami megfelelt Dr.
Olasz Imréné dr. helyettes körjegyzőnek.

1./ Napirend: Gazdasági Program elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban?

15, óra 08 perckor megérkezik Erdősné Bodor Tünde képviselő.

Bunta Ferenc képviselő: a szennyvízzel kapcsolatban semmilyen „tapogatózás" nem történt még? Véleménye szerint a szennyvíz megvalósíthatósági
tanulmányát nem fogják elfogadni, ha eddig még nem történt semmi.

Hornok Sándor polgármester: várják a szennyvízhez kapcsolódó pályázati lehetőséget. Amíg a pályázati kiírást nem ismert, addig a tanulmányi terv
elkészítése nem ésszerű. A pályázati kiírás szeptemberre várható.

Bunta Ferenc képviselő: a tanulmányi tervet a pályázat megjelenése előtt is el lehet készíttetni.

Hornok Sándor polgármester: nem célszerű a tanulmányi terv elkészíttetése a pályázati kiírás előtt, mivel akkor nincs szükség a terv frissítésére.

Dr. Halász István László képviselő: 2012. december 31-ig a 2000 fő feletti településekre kötelező feladat és uniós elvárás a szennyvíz elhelyezésének
megoldása. 2000 fő alatti települések esetén nincs kötelező előírás.

Hornok Sándor polgármester: több szempontot is figyelembe vesznek a pályázatok elbírálásakor, többek között az ivóvízbázis védelmét. A
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttethető a pályázati kiírás idején.

Van-e még kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Gazdasági Program elfogadásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

45/2011. (III. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hornok Sándor polgármester által előterjesztett, Tarhos Község Önkormányzatának
Gazdasági Programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: Beszámoló a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a kiküldött anyagot sem formai, sem tartalmi szempontból nem tartja alkalmasnak elfogadásra. A körjegyzőség részéről nem
készült előterjesztés. Az előterjesztés Bélmegyer Község Önkormányzatának készült, azonban a benne lévő tartalom mégis Tarhos Község
Önkormányzatára vonatkozik, s ha ez így van, akkor tartalmi hibákkal.

Dr. Halász István László képviselő: az ő véleménye is az, hogy az anyag sem tartalmilag, sem formailag nem felel meg. Nem tudja, hogy miről kell dönteni

Hornok Sándor polgármester: az anyagot tartalmilag azért nem tartja megfelelőnek, mert nem kellően részletezett. A megállapodás is tartalmazza és már
tavaly is kérte, hogy az elszámolás kellően részletezett, legalább a költségvetési terv szerinti részletezésű legyen. A mellékletből nem tudja megállapítani a
költségek felhasználását. Ha jól értelmezi a kimutatást, akkor a különbözetként kimutatott 1.560.272,- Ft még fizetendő összeg. Amennyiben ilyen nagyságú
többletkiadás van, akkor felelőtlenül gazdálkodott a körjegyzőség. Erre felhatalmazást nem kapott a testülettől, a költségvetési tervet be kell tartani.
Amennyiben a költségvetési tervet nem tudja betartani, akkor a testület hozzájárulása szükséges, főleg ilyen nagy tétel esetén. A megállapított, havi
rendszerességgel fizetett hozzájárulást időben utalták, ő inkább megtakarítást remélt. Az elszámolást elemezni, kontrollálni nem tudja, mivel nem kellően
részletes.

Dr. Olasz Imréné dr körjegyző: beszélt-e a bélmegyeri polgármesterrel?

Hornok Sándor polgármester: idő sem volt arra, hogy beszéljen a bélmegyeri polgármesterrel, mivel az anyag későn érkezett meg, csak hétvégén tudta
részletesen áttekinteni. Úgy gondolja, hogy van egy általuk is fizetett ügyintéző, akinek feladata a körjegyzőségi beszámoló elkészítése.

Bunta Ferenc képviselő: ellentmondást érez, mivel a meghívóban szerepel ez a napirend?

Hornok Sándor polgármester: a napirendről nem vette le a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló napirendi pontot, az
anyagot csupán tájékoztatásként küldte ki.

Bunta Ferenc képviselő: mikorra kell elfogadni?

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: mivel Tarhos önkormányzata nem fogadja el a körjegyzőségi beszámolót, ezáltal Bélmegyer sem tudja tárgyalni azt,
s így nem tud indulni az ÖNHIKI-n.

Dr. Halász István László képviselő: mit fogadnának el, mikor az előterjesztés Bélmegyer Község Önkormányzatának szól?

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: tulajdonképpen a körjegyzőségi beszámolót és az előterjesztést a bélmegyeri testületi ülésre készítették el a
bélmegyeri kollégák, amelyet megküldtek Tarhosra, és ami nem került kijavításra, Bélmegyer Község Önkormányzata helyébe Tarhos Község
Önkormányzatát kellett volna írni. Az anyag beltartalma azonban a körjegyzőségi beszámoló, mivel a táblák ugyanazok Bélmegyeren és Tarhoson is.

Hornok Sándor polgármester: újra meg fogják tárgyalni a körjegyzőségi beszámolót csak megfelelő előterjesztéssel és kellően részletezett, legalább a
költségvetés tervezésének megfelelő részletezettséggel alátámasztott anyag megléte mellett. Például, ha ő megkérdezi, hogy az egyéb kommunikációs
szolgáltatásba mi tartozik bele és miért lett a kiadás 404 e Ft, vagy miért emelkedett a személyi juttatás teljesítése a tervezetthez képest, amikor a dolgozók
szám és bére nem változott, akkor arra megfelelően alátámasztott és elfogadható választ kapjon.

Van-e még további kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámoló
tárgyalásának elnapolásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

46/2011. (III. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámoló
tárgyalását a kellő részletezettséggel alátámasztott előterjesztés hiánya miatt elnapolja.

Utasítja továbbá Bélmegyer-Tarhos községek körjegyzőjét, hogy a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámoló
legalább a költségvetési tervnek megfelelő részletezettséggel alátámasztott előterjesztéssel készüljön el.
Határidő: határozat közlése azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Tarhos-Bélmegyer községek körjegyzője

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: amennyiben nem fogadja el a testületi a körjegyzőségi beszámolót, úgy az önkormányzati beszámolót sem tudja
elfogadni.

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzati beszámolót el tudják fogadni, mivel a költségvetési tervnek megfelelően történt a körjegyzőségi hozzájárulás
kifizetése, s a beszámoló is ennek megfelelően tartalmazza a teljesítést.

3./ Napirend: Tarhos Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Bunta Ferenc képviselő: nem érti, hogy az egyik előterjesztésen miért 140 millió a költségvetés teljesítése, a másik előterjesztésen pedig 128 millió forint?

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet, melynek a kiadási és bevételi főösszege 128.411 e Ft, az az
előterjesztés tartalmazza a 2010. évi költségvetés előirányzatának módosítását. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezet - melynek az
eredeti és módosított előirányzata is 128 411 Ft a teljesítés pedig 140 717 e Ft - tartalmazza a 2010. évi beszámolót.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítását tartalmazó 2010. évi költségvetésről 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 3/2011. (III. 30.) rendelete a Tarhos Község 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 26.)
rendelet módosításáról (rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ Napirend: Tarhos Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.

Bunta Ferenc képviselő: nem fogadták el a körjegyzőség beszámolóját, akkor a tarhosi beszámolót, hogy fogadják el? A teljesítés nem fog változni, ha a
körjegyzőség beszámolója változik?

Hornok Sándor polgármester: a körjegyzőség költségvetése annyiban szerepel Tarhos község költségvetésébe, amennyit hozzájárulásként kifizetett az
önkormányzat. A körjegyzőség is ugyan úgy működik, mint az iskola vagy az óvoda elszámolása. Ott sem várják meg az iskola és az óvoda beszámolóját,
hanem a megállapodás szerinti összeg kerül utalásra és az elszámolás után kimutatott összeg beépül a következő költségvetésbe.

Van-e további kérdés?

További kérdés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztésről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 30.) számú rendelete a 2010. évi költségvetés teljesítéséről (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Bejelentések

1.

Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Hornok Sándor polgármester: a belső ellenőrök létszáma csökkent, ezért a belső ellenőri feladatok száma is csökkent. A 2010. évi ellenőrzési tervben
meghatározott ellenőrzési feladat a Békési Kistérségi Iskola 2009. évi költségvetésének a Tarhosi Tagiskolása vonatkozó ellenőrzése volt. A Kistérségi
Iskolával kellően részletezett elszámolás történik. Itt év közben történhet változás a gyereklétszám miatt.

Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző: mivel az ellenőrzés során nem volt észrevétel, ezért intézkedési terv megtételére nincs szükség.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentésről
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

47/2011. (III. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint
elfogadja.
Megállapítja, hogy az elvégzett ellenőrzés alapján külön intézkedés megtételére nem volt szükség.
Utasítja a polgármestert, hogy a Békési Kistérségi Irodát a határozat megküldésével értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a képviselőknek van-e bejelentésük?

Szilágyi Anikó képviselő: a polgárőrség nyújtott-e be kérelmet nagyobb helyiségre?

Hornok Sándor polgármester: a polgárőrség részéről nem találkozott kérelemmel.

Szilágyi Anikó képviselő: a jelenlegi helyet „kinőtték", ezért szeretnének egy osztálytermet, ahol az üléseiket megtarthatják.

Hornok Sándor polgármester: több lehetőség is szóba jöhetne pl. Közösségi Ház, de ismernie kellene a polgárőrség igényét.

Szilágyi Anikó képviselő: a Zöldfa utcán lévő lakásotthonnal kapcsolatban érkezett hozzá lakossági jelzés. A lakásotthonban lakó gondozottakkal kezdeni
kellene valamint, mert már mindennapos a rendőrség jelenléte.

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: milyen idős gyerekek vannak elhelyezve a lakásotthonban és hányan?

Dr. Halász István László képviselő: kicsi gyerektől a nagy, fiatal felnőtt gyerekig és tudomása szerint 7 gyerek van elhelyezve. Ő, mint háziorvos úgy látja,
hogy a lakásotthonban nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek.
Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: lakossági bejelentés alapján az intézmény fenntartója felé jelezni kell a problémát.

Szilágyi Anikó képviselő: mindenképpen jelezni kellene, mivel már félnek a lakosok. Legyen nyoma a bejelentésnek.

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: kéri, hogy a szomszédok írásban tegyék meg bejelentésüket. Az ügy nem egyszerű, azonban csak így lehet
intézkedést elérni az intézmény fenntartójánál.

Hornok Sándor polgármester: amennyiben a lakásotthonban lévők az együttélés szabályait nem tartják be, akkor hivatalból is fel lehet lépni.

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: határozatba is lehetne foglalni az alpolgármester asszony felvetését, amelyben kérik, hogy a polgármester
intézkedjen.

Hornok Sándor polgármester: ő úgy gondolja, hogy ha a Zöldfa utcán lévő lakásotthon lakói nem képesek az együttélésre, akkor hivatalból kérni fogják az
intézményfenntartót, hogy a fennálló problémát vizsgálják felül. Ettől függetlenül jelezni fogja az észrevételt az intézményfenntartó felé.

Van-e még bejelentés?

Dr. Olasz Imréné dr. helyettes körjegyző: április 1-jétől megszűnik körjegyzői megbízatása, s addig nem fog találkozni a képviselő-testülettel, ezért szeretne
elbúcsúzni a képviselő-testülettől és a hivatal dolgozóitól. Megköszöni az együttműködést, s további jó munkát, jó egészséget kíván mindenkinek.

Hornok Sándor polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Olasz Imréné dr.

polgármester

helyettes körjegyző
Szilágyi Anikó
hitelesítő

