Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án
megtartott soron kívüli 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
Dr. Halász István László
önkormányzati képviselők
Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja,
hogy az ülésről Bunta Ferenc, Szilágyi Anikó képviselők hiányoznak. Szilágyi Anikó
távolmaradását bejelentette. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Czene Boglárka körjegyzőt, 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 az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi pontok:
1. ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2. Beszámoló a körjegyzőség 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.

1./ Napirend: ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos előterjesztést minden
képviselő megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az ÖNHIKI pályázat
benyújtásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
48/2011. (IV. 28.) határozat:
1. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.
V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő alatti, és
a Bélmegyer székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen jogcímen 6600 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 17805 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett

2./ Napirend: Beszámoló a körjegyzőség 2010. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester: tartalmilag nem tartja megfelelőnek a beszámolót a következő
okok miatt:
Azt kérte az elmúlt ülésen, hogy a költségvetési tervet hasonlítsák össze a teljesüléssel. A
teljesülés lényegesen eltér a költségvetési tervtől. Kérte, hogy az eltérést indokolják meg.
Annyi változás történt az elmúlt időszakban, hogy az egyes tételek számadatai változtak telefonköltség, bér nagysága -, azonban a végeredmény nem változott. A költségvetési terv
szerint fizetendő 10. 972.128,- Ft-ot fizette az önkormányzat havonta – 914.344,- Ft/hó - . A
tényleges utalt összeg több volt, mivel a cafetéria összege emelkedett. A szöveges

előterjesztésben a 383.922,- Ft eltérésre található magyarázat, mellyel nem ért egyet. A
pénzügyi munkatárs bérét – megegyezés alapján – 50-50 %-ban fizeti a két település. Az ő
bére nem világos. A magyarázat szerint, ha négy órában volt tervezve, akkor milyen
bértáblázatot használtak, hogy a terv szerint a bér 127.500,- Ft volt a kereset? A terv szerint a
kereset 127.500,- Ft volt, s ha ez négy órás foglalkoztatásra kiszámolt bér, akkor ez igen
magas. Ha időközben változott a pénzügyi munkatárs munkaideje, akkor elvárható lett volna a
tájékoztatás, ezért az utólagos közlést nem tudja elfogadni. Csak tájékoztatásként mondja el,
hogy 2009-ben a pénzügyi munkatárs 8 órás munkabére 138.125,- Ft volt, azóta a
tisztviselőknél nem volt béremelés?
Czene Boglárka körjegyző: ahhoz, hogy ehhez érdemben hozzá tudna szólni, látnia kellene a
dolgozó személyi anyagát.
Hornok Sándor polgármester: olyan mérleget kér, amely bemutatja és indokolja, hogy Tarhos
település mennyivel tartozik, vagy ha esetleges túlfizetés van, akkor az miből adódik. Dologi
kiadásokkal kapcsolatban a kifogása az, hogy vannak olyan tételek, melyek a tervben nem
szerepeltek, ezeket a tételeket nem tudja elfogadni, hiszen nem tervezték. Vannak kisebb és
nagyobb tételek, pl. egyéb anyagbeszerzés, telefonköltség, internet, pénzügyi szolgáltatás.
Czene Boglárka körjegyző: annyit szeretne hozzáfűzni, hogy olyan időszakról beszélnek,
amire nincs rálátása. Az összehasonlító táblázatot ő készítette el a körjegyzőségi könyvelés
alapján.
Hornok Sándor polgármester: mivel az elszámolás még fizetési kötelezettséget mutat ki a
településre, ezért fontos tudni, hogy az miből adódik, mi indokolja. Még mindig szerepelnek
olyan tételek, amelyek jogosságát nem tudták megmagyarázni, pl. kinek fizetnek közlekedési
költségtérítésként 4.500,- Ft/hó és miért? Elvárja, hogy az elszámolás mindenki számára
érthető legyen. Tisztázni kell, hogy a pénzügyi munkatársnak mennyi bér jár.
Czene Boglárka körjegyző: tudomása szerint a pénzügyi munkatárs 2011. februárjától 8 órás
munkaidőben dolgozik. Meg kell néznie, hogy 2010. évben hogy dolgozott, s mennyi bérért.
Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy a körjegyzőség 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót az előbb ismertetett indokok alapján ne fogadják el.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az általa tett javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
49/2011. (IV. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körjegyzőség 2010.
évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámolót nem fogadja el az alábbi
okok miatt:
- 2010-es évre elfogadott körjegyzőségi költségvetés főösszege és az elszámolásnál
kimutatott teljesítés főösszege nem egyezik, ezért kéri a Képviselő-testület
mérlegkimutatás elkészítését, annak érdekében, hogy Tarhos Község Önkormányzata
ténylegesen tartozik-e a körjegyzőség felé, illetve amennyiben tartozás áll fenn, annak
részletes kimutatását is.
- a tervezett költségvetésben nem minden dologi kiadás jogcímére került tervezett
összeg, szemben az elszámolásnál kimutatott egyes alsorokra.

a Képviselő-testület a keresetkiegészítés szakfeladatán megjelent összeget nem
fogadja el, mivel ezt a központi költségvetés lefinanszírozza.
Mindezek alapján kéri a körjegyzőt a felsorolt indokok részletes kifejtésével történő
elszámolás elkészítésére.
Határidő: 2011. május 26.
Felelős: Czene Boglárka körjegyző
-

Bejelentések
Hornok Sándor polgármester: a létszámcsökkentéssel kapcsolatban benyújtott pályázathoz
szükséges egy hiánypótlást benyújtani, mely tartalmazza az önkormányzatnál
foglalkoztatottak létszámadatát. A létszámadatokat szerepeltetni kell majd az önkormányzat
költségvetési rendeletében is.
Czene Boglárka körjegyző: a hiánypótlásnak tartalmaznia kell azt, hogy a létszámcsökkentés
előtt és után hány fő volt teljes munkaidőben foglalkoztatva.
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:
50/2011. (IV. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes
munkaidőben foglalkoztatottak létszámát az alábbiakban határozza meg:
Feladatok

Létszámcsökkentés előtti
adatok

Polgármesteri Hivatal
Tanyagondnoki Szolgálat
Védőnői szolgálat
Konyhai kisegítő
Szakács
Ügyintéző
Könyv. foglalkoztatott
Közcélú foglalkoztatott
Összesen

1 fő
1 fő
1 fő üres álláshely
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
6 fő
14 fő

Létszámcsökkentés követkövetkeztében kialakult
adatok
1 fő
1 fő
1 fő üres álláshely
2 fő
1 fő
0 fő
1 fő
6 fő
13 fő

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor
polgármester

Czene Boglárka
körjegyző

Dr. Halász István László
hitelesítő

