Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-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
Erdősné Bodor Tünde
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Az ülésről Dr. Halász István László és Bunta Ferenc képviselők hiányoznak, akik
távollétüket nem jelentették be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné vezeti, hitelesítőnek Erdősné Bodor Tünde 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.

A 2011. II. félévi munkaterve elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

•2.

Beszámoló a Körjegyzőség költségvetésének 2011. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

•3.

Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

•4.

Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

•5.

Beszámoló a 2011. I. félévi adókötelezettség teljesítéséről
Előadó: Czene Boglárka körjegyző

•6.

Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Czene Boglárka körjegyző

•1.
•2.

Bejelentések
Zárt ülés
Tarhos Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Első lakáshoz jutók támogatása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
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 pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1/ Napirend: A 2011. II. félévi munkaterv elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: a képviselők kívánják-e kiegészíteni a munkatervet?
Kiegészítés a munkatervvel kapcsolatban nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2011. II. félévi munkatervről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
71/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületet a 2011. II. félévi munkatervet az alábbiak szerint fogadja el:
2011. SZEPTEMBER 15.



7. A 2011. II. félévi munkaterv elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



8. Beszámoló a Körjegyzőség költségvetésének 2011. I. félévi teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



9. Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I. félévi módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester



10. Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



11. Beszámoló a 2011. I. félévi adókötelezettség teljesítéséről

Előadó: Czene Boglárka körjegyző
Bejelentések
2011. NOVEMBER 10.



1. Tájékoztató a Körjegyzőség 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. A 2012. évi Belsőellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Czene Boglárka körjegyző



4. Beszámoló a nappali szociális ellátásról

Előadó: Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója



5. A 2010. évben támogatott civilszervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról

Előadó: Civilszervezetek vezetői



6. Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Zárt ülés



1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések
2011. DECEMBER 08.
Közmeghallgatás



1. 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztése

Előadó: Hornok Sándor polgármester



2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Hornok Sándor polgármester



3. Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása

Előadó: Czene Boglárka körjegyző



4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Előadó: Hornok Sándor polgármester



5. A Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
2./ Napirend: Beszámoló a Körjegyzőség költségvetésének 2011. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban kifogásolja, hogy a szöveges rész és a táblázat nincs összhangban. A támogatás értékű
működési bevételt nem tudja értelmezni és a módosított előirányzatnál nem tudja, hogy mi módosult. A legnagyobb gondja a mérleg (3.oldal) bevételek IV.
pontja Támogatásértékű működési bevételek soron a 13336 e Ft mit tartalmaz? Ezen a soron szerepel Tarhos község hozzájárulása - 5.258.364,- Ft -, akkor
a fennmaradó összeget ki fizette és milyen jogcímen? Korábban is azt kérte, hogy a beszámoló legyen részletesebb, mivel a kiadást és a bevételt nap, mint
nap nem tudja követni, mint ahogy az önkormányzatét.
A testületi ülés előtt kiosztott „Tarhos 2011. évi - I. félév" kimutatás azt mutatja, hogy áll Tarhos, mennyit fizetett az első félévben. A gondja az, hogy a
bevételi oldalt július 31-vel mutatták ki, a kiadási oldalnál pedig nem lehet megállapítani a kimutatás határnapját. A kimutatás torz képet mutat.
Czene Boglárka körjegyző: a Tarhos és Bélmegyer közötti elszámolást külön kellene választani az első félévi beszámoló előterjesztésétől. A kimutatás belső
használatra készült tájékoztatás.
Hornok Sándor polgármester: véleménye szerint a két kimutatásnak összhangban kellene lenni és pontosnak kell lennie, s nem mindegy azok tartalma. Nem
sok tétel van, ezért a szöveges jelentés részletesen tartalmazhatná. Az előterjesztést tudomásul veszik, de annak elfogadását nem javasolja.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőség költségvetésének 2011. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen 3 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
72/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót nem fogadja el.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a beszámolót a soron következő testületi ülésre ismét készítse el, mely részletesen tartalmazza a június 30-áig felmerült kiadás és
bevétel jogcímeit, s legyen összhangban a Tarhos és Bélmegyer községek közötti 2011. I. félévet tartalmazó pénzügyi elszámolással.
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Czene Boglárka körjegyző
Szilágyi Anikó képviselő: miért nem lehet összhangba hozni a körjegyzőségi jelentést? Miért nincs egyezőség? A képviselők csak a polgármesterre tudnak
hagyatkozni e vonatkozásban?
Hornok Sándor polgármester: a kimutatás szerint jól áll az önkormányzat, azonban a bevételi oldal július 31-éig van kimutatva. Nem lehet tisztán látni. Azt
kérik, hogy igazítsák ki a kimutatást és egy-két tétel legyen részletesebb, pl. egyéb üzemelés fenntartási költség - továbbképzés stb., s a költségvetési tervtől
ne legyen eltérés, ha pedig elengedhetetlen, akkor időben kapjanak róla tájékoztatást.
3./ Napirend: Az Önkormányzat költségvetésének 2011. I. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése Hanczár Imre gazdasági ügyintézőnek?
Hanczár Imre ügyintéző: az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat költségvetésének 2011. I. félévi módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete Tarhos község 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4./ Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése Hanczár Imre gazdasági ügyintézőnek?
Hanczár Imre ügyintéző: az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló jelentésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
73/2011. (IX. 15.) határozat:
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló jelentést
123 467 e Ft (Egyszázhuszonháromezer-négyszázhatvanhét forint) bevétellel,
123 467 e Ft (Egyszázhuszonháromezer-négyszázhatvanhét forint) kiadással,
jóváhagyja.
5./ Napirend: Beszámoló a 2011. I. félévi adókötelezettség teljesítéséről
Előadó: Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése Lipcsei Jánosné adóügyi ügyintézőnek?
Lipcsei Jánosné ügyintéző: összehasonlításként elmondja, hogy az előző évek ugyanezen időszakában a magánszemélyek kommunális adójának teljesítése
2009-ben 41,85 %, 2010-ben 36,51 %, 2011-ben 37,48 %. Gépjárműadó vonatkozásában 2009-ben 36,88 %, 2010-ben 35,37 %, 2011-ben 38,08 %. 2011ben 2010-hez képest némi javulás tapasztalható mindkét adónemben, viszont a 2009 I. félévi teljesülést nem éri el egyik adónem sem. Az adó behajtása
nehézséget okoz, mivel az adóalanyok teherviselő képessége egyre romlik. Nagyon kevés azon adóalanyok száma, akik végrehajtás alá vonható
jövedelemmel rendelkeznek. Ingó és ingatlan végrehajtást nem kezdeményeztek, mivel a hátralék összege nem indokolja. Fizetési nehézség esetén amennyiben az adóalany kéri - több csekket biztosítanak az adózó számára.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2011. I: félévi adókötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

74/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. I. félévi adókötelezettség teljesítéséről szóló alábbi beszámolót elfogadja:
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
2011. évi kivetési összesítő
Kommunális adó összege
Önkormányzati döntés miatti
csökkentés
4.147.000
393.250

Adózók száma
314

fizetendő kommunális adó
3.753.750

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján a kommunális adó bevételének alakulása:
Nyitó hátr.

Nem
esed. hátr.

Nyitó
túlfiz.

Folyó évi
terhelés

Terhelés múltra

TerheLés
folyóra

Törlés
múltra

Törlés
folyóra

Techn.
HelyesBítés

Helyesbített múlt
évi hátr.

562956

0

0

3753750

0

32.500

0

13000

0

562956

Helyesbített folyó
évi
terhelés
3.773.250

Befizetés részletezés
Elsz. Múlt. évi
befiz. múltra

Elsz. Múlt évi
befiz. folyóra

Elsz. Folyó évi
befizetés múltra

Elsz. Folyó évi
befizetés folyóra

Záró összes
hátralék

0

9.875

111.641

1.503.950

2.710.740

Nyitó egyenleg:
Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (Idei)
Átvezetett befizetések (Idei)
Bevételek együtt:
Költségvetés részére utalás
Fennálló tartozás

Záró nem
esedékes
hátralék
1.872.375

0,1.615.591,0,0,1.615.591,0,0,1.615.591,1.615.591,2.710.740,-

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
A 2010. évi iparűzési adóbevallások összesítője
Feldolgozott adózók száma:
Feldolgozott kivetési/bevallási irat száma:
Törölt kivetési/bevallási irat száma:

55
55
5

Túlfizetés

0

Összes
helyesb
Tartozás
4.336.206

Összes nettó árbev:
Összes Elábé:
Összes Közv. Szolg.:
Összes Alvállalk.
Összes anyagköltség:
Összes foglalk.mentes
Összes Külf. Th. Mentes
Összes Foglal. Növekm.
Összes mentes bev.:
Összes mentes adóalap Htv. 3. § (2).:
Összes adóalap:
Összes alapadó:
Összes kedvezmény:
Összes levonható átal.:
Összes csök. komm.
Összes számolt adó:
Összes előző év:
Összes módosító
Összes tájékoztató adat
Összes adóelőleg alapja:
Összes adóelőleg (2011. évi előleg):
Összes feltölt. Ft.:

842.415.375,- 223.150.818,- 37.656.333,- 22.625.869,- 424.971777,600.001,0,0,0,0,157.137.283,3.142.725,0,0,0,3.142.725,3.013.950,128.800,0,154.984.397,3.099.600,83.400,-

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján az iparűzési adó bevételének alakulása:
Nyitó hátr.

Nem
esed. hátr.

Nyitó
túlfiz.

Folyó évi
terhelés

Terhelés múltra

TerheLés
folyóra

Törlés
múltra

Törlés
folyóra

Techn.
HelyesBítés

Helyesbített múlt
évi hátr.

606.880

0

46.500

0

633.400

3.657.600

499.500

24.950

281.500

694.280

Helyesbített folyó
évi
terhelés
3.632.650

Összes
helyesb
Tartozás
4.608.430

Befizetés részletezés
Elsz. Múlt. évi
befiz. múltra

Elsz. Múlt évi
befiz. folyóra

Elsz. Folyó évi
befizetés múltra

Elsz. Folyó évi
befizetés folyóra

Záró összes
hátralék

35.050

94.950

314.538

1.415.961

2.786.781

Záró nem
esedékes
hátralék
1.803.639

Túlfizetés

38.850

Nyitó egyenleg:
0,Elszámolt
1.473.149,befizetések (idei)
Elszámolásra nem 127.805,került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (idei)
Átvezetett befizetések (idei)
Költségvetéstől visszakapott bevétel:
Bevételek együtt:
Visszatérítés előző évi túlfizetésből
Költségvetés részére utalás
Adószámlák közötti átutalás
Fennálló tartozás

0
1.600.954,0
257.350,0,1.858.304,274.100,1.576.804,7.400,2.747.931,-

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJA
Nyitó hátr.

Nem

Nyitó

Folyó évi

Terhe-

Terhe-

Törlés

Törlés

Techn.

Helyes-

Helyes-

Összes

esed. hátr.

túlfiz.

terhelés

lés múltra

Lés
folyóra

múltra

folyóra

HelyesBítés

bített múlt
évi hátr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bített folyó
évi
terhelés
0

helyesb
Tartozás
0

Befizetés részletezés
Elsz. Múlt. évi
befiz. múltra

Elsz. Múlt évi
befiz. folyóra

Elsz. Folyó évi
befizetés múltra

Elsz. Folyó évi
befizetés folyóra

Záró összes
hátralék

0

0

0

0

0

Nyitó egyenleg:

Záró nem
esedékes
hátralék
0

Túlfizetés

0

0,-

Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (Idei)
Átvezetett befizetések (Idei)
Bevételek együtt:
Költségvetés részére utalás
Fennálló tartozás

0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

GÉPJÁRMŰADÓ

Járműnem
Szkg.
Tehergépkocsi
Autóbusz
Vontató
Motorkerékpár
Pótkocsi
Utánfutó
Lakókocsi
Lassújármű

db
205
8
0
0
16
26
5
0
0

2011. évi kivetési összesítő
Alapadó
Kedvezmény összege
2330420
0
302220
11040
0
0
0
0
113870
0
142140
0
24840
0
0
0
0
0

Mentesség összege
380660
0
0
0
0
12420
0
0
0

Éves adó
1949760
291180
0
0
113870
129720
24840
0
0

Gépjármű adóztatás
módja
Önsúly + raksúly 50 %a
Teljesítmény
Összesen

db

Alapadó

Kedvezmény összege

Mentesség összege

Éves adó

38

469200

11040

12420

445740

221
259

2444290
2913490

0
11040

380660
393080

2063630
2509370

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján a gépjárműadó bevételének alakulása:
Nyitó hátr.

Nem
esed. hátr.

Nyitó
túlfiz.

Folyó évi
terhelés

Terhelés múltra

TerheLés
folyóra

Törlés
múltra

Törlés
folyóra

Techn.
HelyesBítés

Helyesbített múlt
évi hátr.

603472

1895

0

2509370

0

139995

4438

178879

20885

599034

Helyesbített folyó
évi
terhelés
2470486

Összes
helyesb
TartoZás
3090405

Befizetés részletezés
Elsz. Múlt. évi
befiz. múltra

Elsz. Múlt évi
befiz. folyóra

Elsz. Folyó évi
befizetés múltra

Elsz. Folyó évi
befizetés folyóra

Záró összes
hátralék

0

32751

70149

1074143

1913362

Nyitó
egyenleg:

Záró nem
esedékes
hátralék
1197389

Túlfizetés

0

0

Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (idei)
Átvezetett befizetések (idei)
Költségvetéstől visszakapott bev.
Bevételek együtt:
Visszatérítés előző évi túlfizetésből
Költségvetés részére utalás
Fennálló tartozás

1.144.292
9.948
0
1.154.240
0
0
0
1.154.240
20.885
1.133.355
1.913.362

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján a pótlék bevételének alakulása:
Adónem

Adózók száma

Pótlék
Összesen

Nyitó összes
hátralék

328
328

Nyitó túlfizetés

565.532
565.532

Évk. vált.
Terhelés
folyóra
128951
128951

29
29

Évk. vált. törlés
folyóra

Helyesb. múlt
évi hátralék

0
0

Helyesb. folyó
évi terhelés

565503
565503

Összes
helyesb.
tartozás
694454
694454

128951
128951

Befizetés részletezés
(A számfejtés során a befizetések valamennyi tartozásra leszámolásra kerültek. A számfejtés során a pótlék 2011. június 30-ig kerül felszámolásra.)
Adónem

Elsz. múlt évi befiz.
folyóra
889
889

Pótlék
Összesen

Elsz. folyó évi befiz.
múltra
11873
11873

Elsz. folyó évi befiz.
folyóra
539
539

Összes hátralék

Túlfizetés

681182
681182

29
29

Nyitó
egyenleg:

0

Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (idei)
Átvezetett befizetések (idei)
Költségvetéstől visszakapott bevétel
Bevételek együtt:
Költségvetés részére utalás
Fennálló tartozás

12412,0
0
12412,0
0
0
12412,12412,681153,-

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján a bírság és végrehajtási költség bevételének alakulása:
Adónem

Adózók száma

Nyitó összes
hátralék

Évközi vált.
terhelés folyóra

Évközi vált.
törlés folyóra

Helyesb. múlt
évi hátralék

Helyeb. Folyó
évi terhelés

16225
9170

Nyitó nem
esedékes
hátralék
0
0

0
0

0
0

16225
9170

0
0

Összes
helyesb.
tartozás
16225
9170

Komm. adó
Iparűzési adó

3
1

Összesen

4

25395

0

0

0

25395

0

25395

Befizetés részletezés
Adónem
Komm. adó
Iparűzési adó
Összesen

Elsz. folyó évi befiz. múltra
0
0
0

Elsz. folyó évi befiz. folyóra
0
0
0

Összes hátralék
7100
9170
16270

Nem esedékes hátralék
0
0
0

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján az egyéb bevételek alakulása:
Adónem

Adózók
száma

Nyitó
összes
hátralék

Szabs.
bírság
idegen
Helyszíni
bírság
Összesen

3

0

9

21000

1

21000

Évközi
vált.
terhelés
múltra
0

Évközi
vált.
terhelés
folyóra
28000

Évközi
változás
törlés
múltra
0

Évközi
változás
törlés folyóra

Helyesb. múlt
évi hátralék

Helyesb.
folyó évi
terhelés

Összes
helyesb.
tartozás

12000

0

16000

16000

0

21000

20000

41000

12000

21000

36000

57000

20000
0

48000

0

Befizetés részletezés
Adónem

Elszámolt múlt évi befizetés
múltra/folyóra

Elszámolt folyó évi
befizetés múltra/folyóra

Záró összes hátralék

Nem esedékes hátralék

Szabálysértési
bírság idegen
Helyszíni bírság
Összesen

0/0
0/0

0
0

16000

0

3000
19000

38000
38000

0
0

Nyitó
egyenleg:

0

Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (idei)
Átvezetett befizetések (idei)
Költségvetéstől visszakapott bevétel
Bevételek együtt:
Költségvetés részére utalás
Adószámlák közötti átutalás
Fennálló tartozás

19000
6000
14440
39440
0
0
0
39440
39440
0
0

A 2011. I. félévi zárási összesítő alapján az idegen bevételek alakulása:
Adónem

Adózók
száma

Nyitó
összes
hátralék

Évközi
vált.
terhelés
folyóra
37360

Évközi
változás
törlés
múltra
0

Évközi
változás
törlés folyóra

Helyesb. múlt
évi hátralék

Helyesb.
folyó évi
terhelés

Összes
helyesb.
tartozás

0

Évközi
vált.
terhelés
múltra
0

Vízgazd. és
csat. társ.
Egyéb
Társ.
önkorm.
egyéb
kimutat.
Szabs.
bírság
Közig.
bírság 70%
utalandó
Összesen

1

0

0

37360

37360

1
1

6600
284699

0
0

0
0

0

0
0

6600
284699

0
0

6600
284699

3

30000

0

220000

0

0

30000

220000

250000

1

0

0

30000

0

0

0

30000

30000

7

321299

0

287360

0

12000

321299

287360

608659

Befizetés részletezés
Adónem
Vízgazd. és csat.
társ.
Egyéb
Társ. önkorm. egyéb
kimutat.
Szabs. bírság
Közig. bírság 70%
Összesen

Elszámolt múlt évi befizetés
múltra/folyóra
0/0

Elszámolt folyó évi
befizetés múltra/folyóra
0
37360

Záró összes hátralék

Nem esedékes hátralék

0

0

0/0
0/0

6600
0

0

0
284699

0
0

0/0
0/0
0/0

0
0
6600

15600
10000
62960

234400
20000
539099

0
0
0

Nyitó
egyenleg:
Elszámolt befizetések (idei)
Elszámolásra nem került befiz. (idei)
Átfutó bevételek (idei)
Adóhatóságnál maradó bevételek összesen
Átfutóból visszafizetés (idei)
Átvezetett befizetések (idei)
Költségvetéstől visszakapott bevétel
Bevételek együtt:
Átutalás más szerv részére
Adószámlák közötti átutalás
Fennálló tartozás
Számla egyenleg

0
69560
0
0
69560
0
0
0
69560
43960
0
539099
25600

2011. I. félévi adónemenkénti teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója
37,48 %
Gépjárműadó
38,08 %
6./ Napirend: Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester: megkérdezi a körjegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Czene Boglárka körjegyző: jogszabályi és személyi változások miatt mindkét településen szükséges egy teljesen új SZMSZ-t megalkotni. A körjegyzőség
SZMSZ-e - ami mindkét településre vonatkozik - beépül Bélmegyer Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatába. Ez a körjegyzőségi
szabályzat jelenleg aktualizált, s elfogadást követően kidolgozásra kerül az önkormányzatok szabályzata.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
75/2011. (IX. 22.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bélmegyer-Tarhos Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
szerint elfogadja.
Bejelentések
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pályázat szennyvíz beruházásra
Együttműködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével
Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Döntés a Sporttelep használatáról
Általános iskolások közlekedési támogatása
Munkabérhitel szerződés az OTP pénzintézettel

Zárt ülés

1.
2.

Tarhos Községért kitüntető cím adományozása
Első lakáshoz jutók támogatása



1. Bejelentés: Pályázat szennyvíz beruházásra

Hornok Sándor polgármester: a testületi ülés megkezdése előtt kiosztásra került a HUNTRACO CAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt által készített anyag,
mely a településen keletkezett szennyvíz elvezetésének, elhelyezésének költségelemzése. A terv szerint zárt telepen kezelnék a szennyvizet. A
kistelepüléseknél ez a megoldás már jellemzővé válik. Egy korábban kért ajánlat szerint - mely szintén zárt rendszerű lenne - a beruházás összege 50 millió
forint lenne. Ez a cég vállalja a projekt teljes lebonyolítását, pályázat megírását és annak menedzselését. A pályázatírás díja 50 e Ft+áfa. A legelső teendő az
lenne, hogy létesítési vízjogi engedélyt kérjenek a környezetvédelmi hatóságtól, melyhez el kell készíteni a vízjogi létesítési engedélyezési tervet. A terv
elkészítésére két ajánlatot dolgoztak ki, melyből az első ajánlatot javasolja elfogadni - 1.860.000,- Ft + áfa - , mivel a második ajánlat lényegesen magasabb 7.925.000,- Ft + áfa -. A kiválasztott ajánlat második részlete beépítésre kerül a pályázatba, melynek beadása november 1-től lehetséges. A becsült
beruházási költség a tisztításra 51.760.592,- Ft + áfa, egyéb járulékos költségek becsült összege 20-28 millió forint + áfa. A szennyvíz elvezetésének
kivitelezésére is két ajánlat készült, az 1. ajánlat szerint 227.950.000,- (áfát tartalmazza), 2. ajánlat szerint 275.913.750,- Ft (áfát tartalmazza).
A lakossági megtakarítás kellő fedezetet nyújt a pályázat önrészére, illetve a pénzintézet megelőlegezi a még meg nem fizetett összeget. A cég jó
referenciákkal rendelkezik, mivel az általuk készített pályázaton több kistelepülés nyert. Dönteni kell abban, hogy elindítsák-e a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges tervezést, indítsák-e a pályázatot? Meghívta a társaság képviselőjét a testületi ülésre, de betegség miatt nem tudott eljönni.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: vannak-e adatok arról, hogy hányan nem vállalták a szennyvízre a megtakarítást?
Hornok Sándor polgármester: pontos információval nem rendelkeznek e tekintetben, de arról van tudomása, hogy vannak olyan lakosok, akik egyösszegben
fizetik a szennyvízberuházás rájuk eső díját. Úgy gondolja, hogy ha megvan a szükséges lakossági önerő, akkor közmű társulás létrehozása nem szükséges.
Amennyiben a testület dönt a beruházásról, akkor az minden lakosra nézve kötelező.
Szilágyi Anikó képviselő: a lakosoknak azt az összeget kell megfizetni, amire az lakás előtakarékossági szerződést megkötötték?
Erődésné Bodor Tünde képviselő: a lakossági bekötés az még plusz költség? Az engedélyezési terv meddig érvényes?
Czene Boglárka körjegyző: úgy gondolja, hogy a terv aktualizálása kevesebbe kerül, mint egy új terv készítése. A létesítési vízjogi engedélyhez kapcsolódó
egyéb hozzájárulások megfizetését hogy kéri a társaság? A két ajánlat között nagy a különbség, és az előterjesztésből nem derül ki, hogy mi ennek az oka?
Meg kellene hívni a testületi ülésre a társaság képviselőjét, s a felmerülő kérdésekre személyesen meg tudna válaszolni.
Szilágyi Anikó képviselő: szerinte is tájékozódni kellene, mivel nem tudja, hogy mi indokolja a két ajánlat közötti nagy különbséget.
Hornok Sándor polgármester: nem tudja, hogy a második ajánlat milyen többletet nyújt az első ajánlathoz képest. Egyetért-e a testület a pályázat
benyújtásával, illetve a zárt tartályos megoldással?
Erdősné Bodor Tünde képviselő: olcsóbbnak tartja a zárt rendszerű megoldást, mint a szennyvíz „utaztatását".
Hornok Sándor polgármester: a társaság felajánlotta az általa készített, már működő telepek megtekintését. Amennyiben most nem tudnak dönteni, úgy
soron kívüli testületi ülés összehívására lesz szükség.
Szilágyi Anikó képviselő: az eljárási illetéket, díjakat az önkormányzatnak kell megfizetni?
Czene Boglárka körjegyző: látni kellene a pályázati kiírást, amelyben benne van, hogy milyen költségeket ismer el.
Hornok Sándor polgármester: sok olyan kérdés merült fel, amelyre nem tudják a választ, ezért most nem tudnak dönteni. Jelezni fog a testületnek, ha dönteni
szükséges.



2. Bejelentés: Együttműködési megállapodás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével

Hornok Sándor polgármester: együttműködési megállapodást kellene kötni a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével, amellyel eddig is volt
kapcsolata az önkormányzatnak, hiszen minden évben 20 e Ft-tal támogatták. A szerződést ő már aláírta, s kéri a képviselő-testület utólagos jóváhagyását.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével kötött együttműködés megállapodás
jóváhagyásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
76/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével kötött Együttműködési megállapodás tartalmát
megismerte, annak tartalmával egyetért, s a szerződést jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester



3. Bejelentés: Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Hornok Sándor polgármester: a Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az iskola és óvoda vonatkozásában történt változás
indokolja. A megállapodás módosítását minden társulásban résztvevő önkormányzatnak jóvá kell hagynia.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
77/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2011. szeptember 13-án, a 40/2011. (IX.
13.) sz. határozatával elfogadott társulási megállapodás módosítási javaslatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester



4. Bejelentés: Döntés a Sporttelep használatáról

Hornok Sándor polgármester: a Tarhos FC elnökétől, Rábai András úrtól kapott levelet, amelyben megerősítette az elnöki pozícióról történő lemondását. Az
önkormányzat számára ez egy tájékoztató levél, hiszen a lemondást a tagság előtt kell megtenni és a tagságnak tisztújítást kell kezdeményezni, vagy az
egyesület felbomlását az arra illetékes szervnél kell bejelenteni. Azt egyesület nem működik, ezért javasolja, hogy az önkormányzat vegye vissza a
sportépületet, mivel nincsenek felelős vezetők, akik vállalnák érte a felelősséget. A sportépületnél felmerülnek olyan költségek, amelyet az önkormányzatnak
viselnie kell. Javasolja, hogy az önkormányzat vegye vissza a sporttelepet az épülettel együtt, mert jelenleg a Tarhos FC nem működik, sporttevékenységet
nem folytat. Az egyesületnek jelenleg nincs olyan felelős vezetője, aki a sporttelepért, épületért felelősséget vállalna.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sporttelep
használati jogát visszavonja a Tarhos FC Egyesülettől, mivel az Egyesület huzamosabb ideje tényleges sporttevékenységet - amiért a sporttelepet
használatba kapták - nem folytat. Utasítja az Egyesület elnökét, hogy 2011. szeptember 30-ig történjen meg a szociális épület visszaadása az önkormányzat
számára, az épületben lévő Egyesületi tulajdonú tárgyak elszállítása."
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:
78/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sporttelep használati jogát visszavonja a Tarhos FC Egyesülettől, mivel az
Egyesület huzamosabb ideje tényleges sporttevékenységet - amiért a sporttelepet használatba kapták - nem folytat. Utasítja az Egyesület elnökét, hogy
2011. szeptember 30-ig történjen meg a szociális épület visszaadása az önkormányzat számára, az épületben lévő Egyesületi tulajdonú tárgyak elszállítása.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: a továbbiakban gondolkodni kell azon, hogy mi legyen a sporttelep és az épület sorsa. Már van egy alakulóban lévő egyesület,
amely szeretné birtokba venni az épületet. Ez a társaság jelenleg a szociális foglalkoztató épületében kapott helyet az ő engedélyével, ahol a körülmények
nem megfelelőek - sem víz, sem fűtés nincs -. Az ő kérése, hogy ne egy öncélú szerveződés legyen, hanem ez az egyesület vállalja fel a község
tömegsportját, amely nem zárja ki a futballt, vagy más labdajátékot sem. Amennyiben ezt felvállalják, úgy meg lehet osztozni a helyiségeken. Úgy gondolja,
hogy ha az egyesület benyújtotta bejegyzéséi kérelmét a bíróságra, akkor szerződés alapján átadhatják a sporttelepet használatra. A szerződést még nem
készítették el, mivel nem volt ismert a képviselő-testület véleménye, elvárása. Egy szándéknyilatkozatot kellene a testületnek kiadnia, arról, hogy a
sporttelepet használhatja a leendő egyesület, mivel egy pályázatot adott be a Leader egyesület által meghirdetett programra, amely 9 település fiataljai
számára szabadidős tevékenységre, annak a technikai feltételének biztosítására szól. A települések fiataljai úgy döntöttek, hogy sportolás után igénybe
vehető - grillezésre, szalonnasütésre, kemencés - park kialakítására nyújtják be pályázatukat. Egy-egy településnek 600 e Ft-ot jut, viszont, ha társadalmi
munkában végzik a tereprendezést, akkor több is kihozható. Az alakuló egyesület egy kétülős, pergolás építményre, szalonnasütésre alkalmas hely
kialakítására - mely térburkolattal ellátott - nyújtotta be igényét. Amennyiben a képviselő-testületet szándéknyilatkozatot nem ad az alakuló egyesületnek, úgy
az építményt nem a sportházhoz kell helyezni, hanem a rendezvénytér parkjába. Ezzel az a gond, hogy a közösségi házban lévő szociális helyiséget
biztosítani szükséges.
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.
Szilágyi Anikó képviselő: a Tarhos FC nem oszlott fel, ez nem kötelezi az önkormányzatot valamire?
Hornok Sándor polgármester: talán a név kötelez, de kikből áll ez az egyesület, tudják-e, ismerik-e a tagokat?
Czene Boglárka körjegyző: véleménye szerint még a név sem kötelez. Ha az egyesület székhelye a sporttelep címe, attól még más civilszervezet is létesíthet
ott székhelyet. Az egyesület további sorsa belügy.
Szilágyi Anikó képviselő: a kezdeményezést jónak tartja és véleménye szerint támogatni kell, mivel sokkal szélesebb réteget mozgat meg.
Hornok Sándor polgármester: a focit a leendő egyesület nem zárja ki, hiszen a pályát csak arra lehet használni. A versenysportot, ha anyagilag bírják, akkor
lehet folytatni.
Javasolja, hogy hozzanak határozatot a leendő sportegyesület támogatására.

Megfogalmazza a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a leendő Tarhosi Sport és Szabadidő Egyesület
helybiztosítási igényét támogatja. A sporttelep használatára megállapodást köt, amennyiben az egyesület bejegyzésére irányuló kérelmét a Békés Megyei
Bíróságnál benyújtotta."
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:
79/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a leendő Tarhosi Sport és Szabadidő Egyesület helybiztosítási igényét támogatja. A
sporttelep használatára a későbbiekben megállapodást köt, amennyiben az egyesület bejegyzésére irányuló kérelmét a Békés Megyei Bíróságnál
benyújtotta."
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester



5. Bejelentés: Általános iskolások közlekedési támogatása

Hornok Sándor polgármester: az elmúlt évhez hasonlóan azoknak a tanulóknak a buszbérletét kellene kifizetni, akiknek a tanulását helyben nem tudják
biztosítani, valamint azoknak, akik Békésről járnak ki Tarhosra - 4 fő - .
Czene Boglárka körjegyző: az önkormányzat azon tanulók számára köteles a buszbérletet kifizetni, akiknek a tanulását helyben nem tudja biztosítani és a
kijelölt intézménybe járnak, ez jelen esetben a Békési Kistérségi Iskola.
Hornok Sándor polgármester: két tanuló nem a kijelölt intézménybe jár. Jelenleg 20 fő azok száma, akik ki- és bejárnak.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot: „Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-2012-es
tanévben a Békésről - Tarhosra, a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagiskolájába járó 4 fő gyermeknek illetve a Tarhosról - Békésre a békési általános iskola
felső tagozatára járó azon gyermekek számára akik beírt tanulók voltak a Tarhosi Tagiskola 2010-2011-es tanév 4. 5. és 6. osztályában, továbbá a 20092010-es tanév 6. osztályában az iskolába járáshoz szükséges autóbusz tanuló bérletet a tanév időtartamára utólagosan megtéríti."
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:
80/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-2012-es tanévben a Békésről - Tarhosra, a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi
Tagiskolájába járó 4 fő gyermeknek illetve a Tarhosról - Békésre a békési általános iskola felső tagozatára járó azon gyermekek számára akik beírt tanulók
voltak a Tarhosi Tagiskola 2010-2011-es tanév 4. 5. és 6. osztályában, továbbá a 2009-2010-es tanév 6. osztályában az iskolába járáshoz szükséges
autóbusz tanuló bérletet a tanév időtartamára utólagosan megtéríti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester



6. Munkabérhitel szerződés az OTP pénzintézettel

Hornok Sándor polgármester: a képviselő-testület a munkabérhitellel kapcsolatban már áprilisban hozott határozatot, mely kiegészítésre szorul. Van-e a
határozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a munkabérhitellel kapcsolatos határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
81/2011. (IX. 15.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rulírozó munkabérhitel felvétele mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával az önkormányzatnak
lehetősége nyílik - a személyi juttatások finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe venni.
Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: a mindenkori éves költségvetésben szereplő személyi juttatások 1 havi összege.
A rulírozó munkabérhitel keret véső lejárata: legfeljebb 1 év.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt beépíti a költségvetésbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett
adóbevételek, helyi adóbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és tudomásul veszi,
hogy az Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a mindenkor fennálló munkabérhitel, valamint folyószámla-hitel tartozás törlesztésére fordítja.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester: a zárt ülés előtt tájékoztatja a képviselőket, hogy a Békés Városi Ügyészség megküldte a játszótérrel kapcsolatos B.692/201011. számú határozatát, melyhez kommentárt nem kíván hozzáfűzni.
Szilágyi Anikó képviselő: mennyiben érinti ez az önkormányzatot?
Czene Boglárka körjegyző: a békési Rendőrkapitányság jelentős vagyoni hátrány okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen,
mely a határozat szerint nem valósult meg.
Hornok Sándor polgármester: a határát súrolta annak, hogy nem élt a viszont feljelentés lehetőségével, mert amennyiben a feljelentők őt megnevesítik az
eljárás során, úgy akkor kárpótlási eljárást indított volna.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Békési Kistérség települései közfoglalkoztatási mintaprogramban vesznek részt. A pályázatot elkészítették, jelenleg a
Belügyminisztériumban van. A program célja az értékteremtés, ezért a pályázat növénytermesztésre, állattenyésztésre, tartósításra, feldolgozásra, tárolásra,
téli közfoglalkoztatásra, kazánprogramra, szelektív hulladékgyűjtésre került kidolgozásra. 33 fő foglalkoztatását irányozta elő. Akik ebben a programban részt
vesznek a munkabérük 57 e Ft. A lelkes munkavégzést ez a bér nem ösztönzi. A szociális foglalkoztató épülete lenne a közfoglalkoztatás bázisa, melyet 2,5
millió forintból felújítanának. Itt folyna a zöldségek savanyítása, befőzése, száraztészta készítése. Az udvaron fóliasátras termesztés. Gyümölcsfa telepítése
1300 m2 lenne. Az állattartás helyszíne a Berke iskola területe lenne, 10 db juh és 100 db tojótyúk beállítását tervezte.. A megtermelt élelmiszer a község
konyhájának ellátását szolgálja, a felesleg eladható. Téli foglalkoztatás apríték készítés, ehhez apríték kazánokat (4 db) vásárolnának. A szelektív
hulladékgyűjtés is egy projektelem. A pályázatba beépítésre került egy kerti kistraktor 3,2 millió forint értékben. A tevékenységek irányításra meg kell találni a
megfelelő személyeket, s olyan dolgozókat kell alkalmazni, akik képesek értékteremtésre.
Hornok Sándor polgármester bejelenti, hogy az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódik.
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