Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-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
Bunta Ferenc (16,04 órától)
Erdősné Bodor Tünde
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Czene Boglárka körjegyző
Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.
Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok mellett 6.
napirendi pontként vegyék fel a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet
tárgyalását, valamint zárt ülésen tárgyalják az Arany János Tehetséggondozó Programra
benyújtott pályázatokat. E kiegészítésekkel együtt a napirendi pontok tárgyalására az alábbi
javaslatot teszi.
Napirendi pontok:
1. A 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: Hornok Sándor polgármester

4. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 1/2009. (I. 28.) rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
6. A települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
szóló 19/2004. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
Zárt ülés
1. Hátrányos Helyzetű Tanuló Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkezők pályázata
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: 2012. évi költségvetési koncepció
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Bunta Ferenc képviselő: 400 e Ft van betervezve falunapra, ilyen jól áll az önkormányzat? Az
óvodásoknak pedig évek óta nincs karácsonyra csomag. Külterületen a lakosok
megszaporodtak?
Hornok Sándor polgármester: a külterületi lakosok számát nem a hivatal adja meg, a KSH
adatait használják. A koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés számai még
nem ismertek. Úgy látja, hogy a 2012-es év egy átmeneti év lesz, hiszen az önkormányzati
törvény módosításainak jó része 2013. január 1-jétől lép életbe, valamint a választás évében
2014-ben. A költségvetésben további szigorítások várhatók. Úgy gondolja, hogy a normatív
finanszírozást felváltja a feladat finanszírozás, mely 2013-tól lép életbe. Nem tudják még,
hogy az általános iskolát átveszi-e az állam, vagy sem.
Czene Boglárka körjegyző: a körjegyzőségi finanszírozás az egész, vagy csak a településre
eső?
Hornok Sándor polgármester: a körjegyzőségi hozzájárulás az egész, ebből 40 % a települést
illeti. Amikor a koncepció készült még nem tudta, hogy milyen arányban illeti majd meg a
települést.

Van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési
koncepcióról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal – tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozza:
115/2011. (XII. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tarhos Község
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját. A tervező munka további
szakaszában követelményként kell érvényesíteni az egyensúlyban levő költségvetés
készítését, a település önfenntartó képességének erősítését. Adósságot keletkeztető
kötelezettség vállalást az önkormányzat nem vállalhat, ez alól kivétel az uniós fejlesztési
támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek, a Kormány kezességvállalásával biztosított
kötelezettségvállalások, éven belüli működési hitelek, Az önkormányzat uniós
kötelezettségből eredő beruházást kivéve nem indíthat új beruházást, amennyiben tárgyévi
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás eléri vagy meghaladja az önkormányzat saját
bevételeinek 50 %-át.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról
van szó. Van-e egyéb indítvány.
Más javaslat, indítvány nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
116/2011. (XII. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparűzési adó és a
magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában adómérték emelést 2012. évre
vonatkozóan nem hajt végre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Napirend: Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztésből is kiderül, hogy 4-5 %-os áremelést hajtottak
végre, mely az infláció mértékével azonos. Volt olyan szolgáltatás, amelynél az elmúlt évben
nem változott a díjtétel, pl. szociális étkeztetés. Az áfa változása – 25 %-ról – 27 %-ra – is

eredményez díjnövekedést. A könyvtári szolgáltatás díja nem változik, mivel a környező
településekhez viszonyítva is versenyképes a jelenleg érvényben lévő díjtétel.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Erdősné Bodor Tünde képviselő: nem díjmentes a fűnyírás azok számára, akik házi
segítségnyújtásban részesülnek?
Hornok Sándor polgármester: nem tudják díjmentesen vállalni a fűnyírást, mivel az
üzemanyag ára magas. Egyébként is a szociális szolgáltatást nem az önkormányzat végzi,
hanem az egyéb szolgáltatók, amelyért a szolgáltatást igénybe vevő fizet.
Szilágyi Anikó képviselő: a szociális étkeztetést igénybe vevő 453,- Ft + áfa összeget fog
majd fizetni?
Hornok Sándor polgármester: nem a 453,- Ft-ot fizeti meg, hanem annyit fog fizetni a
szociális étkeztetett, amennyit a szolgáltatást végző megállapít, hiszen ő kapja az állami
normatívát. Az önkormányzat viszont a szociális szolgáltatást végző felé 453,- Ft + áfa
összeget fog leszámlázni az ebédért.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő
sorrend szerint történjen a szavazás. Először a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 11/2005. (IX. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R)
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelmét szolgáló
ellátásokról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló
(továbbiakban: R) többször módosított 11/1997. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati lakások és
helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati (szolgálati) lakások és helyiségek bérleti
díjáról szóló 12/1995. (VII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a temetkezési tevékenységről
szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000.
(XI. 09.) önkormányzat rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az egyéb szolgáltatások díját
tartalmazó határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
117/2011. (XII. 08.) határozat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban kiadott 82/2010. (XII. 09.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
GÉPI FŰNYÍRÁS DÍJA:
Nyugdíjas esetén a telek előtti közterület vagy
házi segítségnyújtásban részesülők számára
530,- Ft/alk. + Áfa
Egyéb lakossági igény esetén a telek előtti közterületen
1.071,- Ft/alk. + Áfa
Sarok telek esetén
1.412,- Ft/alk. + Áfa
Lakóingatlanhoz tartozó kert
2.940,- Ft/alk. + Áfa
Nyugdíjas esetén sarok telek vagy
házi segítségnyújtásban részesülők
1.014,- Ft/alk. + Áfa
ESETI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISTRAKTORRAL, BELTERÜLETEN BELÜL:
Egységesen:
677,- Ft/fuvar + Áfa

1.
2.

1.

2.

1.
2.
3.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS DÍJA:
Gépi fűrészelés
Betonkeverő kölcsönzés

1.355,- Ft/óra + Áfa
677,- Ft/nap + Áfa

KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLETE:
Tanfolyam, gyűlés, bemutató, kulturális műsor, egyéb
2.205,- Ft/óra
Az önkormányzat és intézményei, valamint a helyi civilszervezetek díjmentesen vehetik igénybe.
Étkezéssel egybekötött rendezvény:
fűtés esetén
331,- Ft/szék
fűtés nélkül
276,- Ft/szék
Minimum bérleti díj
13.230,- Ft
Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek az étkezéssel egybekötött rendezvény esetén évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe.
KONYHA-EBÉDLŐ:
Főzőkonyha:
6.615,- Ft/nap
Ebédlő:
5.513,- Ft/nap
Ebédlő, tantermek bérlése
882,- Ft/óra
Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A helyi civilszervezetek évente egy alkalommal díjmentesen vehetik igénybe a főzőkonyha szolgáltatásait.
KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:
Fénymásolás (Ft/oldal)
A4
13,- Ft/oldal + Áfa
A3
21,- Ft/oldal + Áfa
Nyomtatás
A4

19,- Ft/oldal + Áfa

Adatok mentése Floppy-ra 105,- Ft/Áfa
Fax: 400,- Ft + Áfa
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4./ Napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete az átmeneti gazdálkodásról (a rendelet teljes szövege a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5./ Napirend: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz- elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 1/2009. (I. 28.) rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete az ivóvíz- ellátási szennyvíz- elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 1/2009. (I. 28.) rendelet
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6./ Napirend: A települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 19/2004. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Bunta Ferenc képviselő: nem találja a tervezetben, hogy a hulladékzsákot mennyiért ürítik?
Hornok Sándor polgármester: a hulladékzsák ára 310,- Ft, melyben benne van a szállítás
költsége.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: továbbra sincs más, jobb megoldás a kéthetenkénti
szállításra, nagyon ritkának találja.

Hornok Sándor polgármester: sajnos nincs más lehetőség a kéthetenkénti szállításra, ha nem
akarják a kommunális adót emelni. A szemétszállítási díj tekintetében még további emelés is
várható.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a települési szilárd hulladékok
kezeléséről és a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet módosításáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (XII. 09.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezeléséről és a kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 19/2004. (V. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Bejelentések
1. Bejelentés
Hornok Sándor polgármester: Békés városnál intézményátszervezés történik, ez az
önkormányzatot nem érinti, azonban társtelepülés lévén jóváhagyás szükséges.
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:

118/2011. (XII. 08.) határozat:
I.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a békési 5612 helyrajzi számú, 5630 Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti ingatlan
társasházzá alakítását jóváhagyja a következők szerint:
a)
a Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti 1265 hrsz-ú ingatlanon alapított társasházban a következő négy külön albetét kerüljön
kialakításra: Uszoda, a járóbeteg szakrendelés - balneoterápia, járóbeteg szakrendelés: fizikoterápia, járóbeteg
szakrendelés - fogadóhelyiségek;
b)

az 5630 Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti 5612 ingatlanon alapított társasházban a következő négy külön albetét kerüljön
kialakításra: Általános Iskola, Sportcsarnok, Kulturális, Sport és Turisztikai központ és „energia torony”.

II. Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagja a Békési Kistérségi
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 219/2011. (VI. 30) határozattal elfogadott alapító
okirata




2.H/ b) pontja [Feladatellátási helyek] Sportiskola sora megjegyzés rovatát „Az orvosi ügyelettel közösen” megjegyzéssel egészíti ki.
2.J/ pontját [Az intézmény vagyona] az alábbi 2.J/ pontra módosítja:

Helyrajzi száma

Címe

Megjegyzés

5612/A/1

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.

5612/A/3

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.

2310

5630 Békés, József A. u. 12.

Általános Iskola: Békési Kistérségi Iskola
használatában
Sportcsarnok: Békési Kistérségi Iskola és Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ közös használatában
Általános Iskola

5633

5630 Békés, Kossuth u. 4.

Orvosi ügyelettel közösen

793/2

5630 Békés, Petőfi u. 1.

Alapfokú Művészeti Iskola

49

5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.

Alsó Tagozatos Általános Iskola

Az intézmény számára 2012. január 1.-i hatállyal a határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hagyja jóvá.
III. Tarhos Község Képviselő-testülete 2012. január 1-i hatállyal a Békési Kistérségi Iskola létszámkeretének 6 fővel történő csökkentését
tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Hornok Sándor polgármester

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: 2012. január 1-jétől csak olyan szociális szolgáltatók
végezhetnek a településen szociális szolgáltatást, akiknek engedélyük van a települési
önkormányzattól. Egy társaság kereste meg ez ügyben, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió,
akik jelenleg három ellátottal rendelkeznek a településen s hat főre szeretnének megállapodást
kötni házi segítségnyújtásra. Mi a véleményük a képviselőknek? Engedjék-e a hat főt, vagy
maradjanak a három főnél?
Jelenleg három szervezet lát el szociális szolgáltatást a településen, az előbb említett
szervezet, Békés Város Szociális Szolgáltató Központja és a Közösségi Misszió.
Úgy látja, hogy az igény ki van elégítve.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: hogy találtak még három embert?
Hornok Sándor polgármester: nem tudja megmondani hogy találtak még három embert.
Az ellátási szerződés tervezete szerint 2011. december 1. napjától 2016. december 31 napjáig
terjedő időtartamra 6 fő ellátására kötnének szerződést.
Javaslata, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval házi segítségnyújtás feladatainak
ellátására 2011. december 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra 6 fő
ellátására ellátási szerződést kössenek.
Van-e más javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió kérelméről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

119/2011. (XII. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió (4029 Debrecen, Csapó u. 71. 2/2., adószám: 18212134-1-09, képviseli: Mile
Ferenc Elnök) kérelmének helyt ad, s Tarhos közigazgatási területére 2011. december 01.
naptól 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra, házi segítségnyújtás feladatainak
ellátása tárgyában 6 fő ellátására engedélyt ad.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

3.

Bejelentés

Hornok Sándor polgármester: szennyvíz pályázat benyújtásáról már korábban volt szó,
megjelent a DAOP pályázat, melyet május 2-ig lehet benyújtani. El kell készíttetni az elvi
vízjogi engedélyt és a megvalósíthatósági tanulmányt. Az elvi vízjogi engedély költsége
elszámolható a pályázatban, melynek első részletét – kb. 1 millió forint - meg kell előlegezni.
A második részletét pedig akkor kell kifizetni, ha nyer a pályázat. A támogatás összege 350
millió forint. Az előzetes költségbecslés alapján a beruházás – szennyvízelhelyezés,
csatornázás - költsége megegyezik a támogatás összegével. A beruházás 90 %-a a támogatás
és 10 %-a az önerő. Az önerőre vonatkozóan még nem tisztázott, hogy lehet-e pályázatot
benyújtani. Amennyiben nem, akkor a lakossági hozzájárulás ezt az összeget fedezi, amely
kb. 30 millió forint. Arról kellene dönteni, hogy indítsák-e a pályázatot vagy sem, mivel a
pályázat előkészítése sok időt igényel?
Bunta Ferenc képviselő: kellene erről egy írásos anyag, mivel ez nagy volumenű beruházás.
Hornok Sándor polgármester: lesz majd erről írásos anyag, de most arról kell dönteni, hogy
foglalkozzanak-e vele, beadják-e a pályázatot vagy sem?
Bunta Ferenc képviselő: ki a pályázatíró?
Hornok Sándor polgármester: Goodwill Consulting Kft.
Bunta Ferenc képviselő: milyen cég ez?
Hornok Sándor polgármester: jó referenciákkal rendelkező, megbízható pályázatíró társaság.
Bunta Ferenc képviselő: van itt közelebb is megbízható pályázatíró cég, akik több ilyen
jellegű beruházást lebonyolítottak. A lakosokat is tájékoztatni kellene.
Hornok Sándor polgármester: az a kérdés, hogy terheljék-e ezzel a lakosokat. A pályázat
jelenleg azt kívánja, hogy 60 %.-os legyen a lakossági szándék, s amikor megvalósult a
beruházás akkor 80 %.
Bunta Ferenc képviselő: javasolja, hogy ez ügyben tartsanak falugyűlést. A pályázatíró cég
nem is ismert.
Hornok Sándor polgármester: nem az a lényeg, hogy ki a pályázatíró.

Szilágyi Anikó képviselő: véleménye szerint sem az a lényeg, hogy ki a pályázatíró, hanem
az, hogy a lakosság részére mennyire lesz megterhelő a szennyvízdíj fizetése a jelenlegi
gazdasági helyzetben. A működtetés az önkormányzatot mennyire fogja megterhelni? Ő is
úgy gondolja, hogy kellene lakossági fórumot tartani, mert a lakosok körében megoszlanak a
vélemények.
Hornok Sándor polgármester: lakossági felmérést tartottak már a községben, az erről szóló
nyilatkozatok az önkormányzatnál vannak. Most ismét kérdezzék meg a lakosokat?
Feltételezi, hogy azok, akik rendszeresen fizetik a lakástakarékot a szándékuk továbbra is
komoly.
Szilágyi Anikó képviselő: mégis azt gondolja, hogy ismét kérdezzék meg a lakosokat.
Bunta Ferenc képviselő: össze kell hívni a lakosokat és tájékoztatni kell őket.
Dr. Halász István László képviselő: véleménye az, hogy ne várják meg, hogy kötelezzék a
települést a szennyvíz kezelés megoldására. Lehet, hogy akkor már nem lesz kedvező
pályázati lehetőség.
Hornok Sándor polgármester: ilyen jó pályázat – bruttó 90 %-os támogatottság – még nem
volt. A lakosság által „gyűjtött” pénz elegendő lesz, hiszen nem kerül 300 e Ft/lakás-ba, ha
megkapják a támogatást.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: ha januárban hívják össze a falugyűlést késő van?
Hornok Sándor polgármester: nem tudja, hogy a falugyűlés mennyire mértékadó, hiszen a
falugyűlésen nincs minden lakos jelen. Falugyűlés legyen, vagy írásban keressék meg a
lakosokat?
Bunta Ferenc képviselő: falugyűlés legyen és hívják meg a pályázatírót is, hívjanak meg egykét céget, akik már csináltak ilyet.
Hornok Sándor polgármester: ez a döntés a pályázat benyújtásáról szól, s mi van ha, nem nyer
a pályázat? Abba maradnak, hogy megkeresik a lakosokat.
Szilágyi Anikó képviselő: megkeresik, vagy összehívják a lakosokat?
Erdősné Bodor Tünde képviselő: hívják össze a lakosokat, hiszen ott tudnak kérdezni is.
Hornok Sándor polgármester: a lakosoknak csak arról kell nyilatkozniuk, hogy „igen
szeretnék még akkor is, ha 3.680,- Ft lesz havonta”, másba nem tudnak beleszólni. A pályázat
csak a korszerű eljárást támogatja. A régi technológiát „tavas”, vagy „gyökérzónás”
technológiát nem részesítik előnyben.
Akkor úgy dönt a testület, hogy lakossági fórumot hív össze, ahol a lakosokat tájékoztatja és
véleményt kér a szennyvíz kérdésben.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak ebben a kérdésben.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 2 nem szavazattal – tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozza:
120/2011. (XII. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíz-elvezetésével
kapcsolatban lakossági fórumot hív össze.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: ezzel a döntéssel azért nem ért egyet, mert már egyszer
nyilatkoztatták a lakosokat a szennyvíz beruházásról.
Dr. Halász István László képviselő: a falugyűlés összehívása nem fog eredményre vezetni,
mert a megjelentek fele azt mondja, hogy igen a másik fele pedig azt, hogy nem. Az írásos
tájékoztatást inkább helyénvalónak találja. Jelenleg nem kötelezettség a szennyvíz
problémájának megoldása, de most kedvezőek a pályázati feltételek. Mi lesz akkor, ha
köteleznek bennünket, s a feltételek akkor nem lesznek kedvezőek.
Hornok Sándor polgármester zárt ülést rendel el.
Zárt ülést követően az ülés nyilvános ülésként folytatódik.
Hornok Sándor polgármester: tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a Startmunka-program
keretében a Belügyminisztérium 1 db biomassza kazán beszerzését biztosította, 3 millió forint
beszerzési és beépítési költséggel és 300 e Ft-ot tervezési, engedélyezi eljárásra. A
beüzemeltetést február 29-ig kell elvégezni. Ezen kívül még 4 település közös
üzemeletetésében faaprítógép beszerzését is támogatta.
Hornok Sándor polgármester: van-e bejelentésük, kérdésük a képviselőknek?
Bunta Ferenc képviselő: azt kérdezi a jegyzőtől, hogy a bírósági perek – gyerekek szállítása mennyibe kerültek az önkormányzatnak? Ha nem tud pontos választ adni, megfelel írásban
is. Volt még egy munkaügyi per is.
Czene Boglárka körjegyző: pontos összeget nem tud mondani, de kb 130 e Ft + kamat, 130150 e Ft között.
Bunta Ferenc képviselő: ezt az összeget az önkormányzat fizette?
Czene Boglárka körjegyző: igen, az önkormányzat terhére állapították meg, és ez a döntés
jogerős is.
Bunta Ferenc képviselő: Varga Lajos tanyasi lakos halála kapcsán az lenne a kérdése, hogy
milyen rendszerességgel látogatta az elhunytat a tanyagondnok? Mikor volt nála utoljára?
Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnoknak nem a tanyán élők látogatása a feladata,
hanem az a feladata, amire a tanyán lakó, külterületi lakos megkéri, hogy milyen feladatokat
végezzen el, ennek a feladatnak az ellátására kötnek egy megállapodást.

Bunta Ferenc képviselő: ajánlja a polgármester figyelmébe a tanyagondnok munkaköri
leírását, abban nem ez van leírva. Jól értette, hogy nem látogatta a tanyagondnok az
elhunytat?
Hornok Sándor polgármester: nem mondta, hogy nem látogatta, hiszen a Varga Lajos halála
előtt 1-2 nappal is a tanyagondnok gyújtott be nála. A tanyagondnok értesítette személy
szerint őt – telefonon – Varga Lajos betegségéről, s ezt követően egyéb hatósággal is
beszéltek. A képviselő úr azt kérdezte, hogy a látogatás feladata-e a tanyagondnoknak, a
látogatás nem feladata. A tanyagondnok csak azokat a feladatokat látja el, amire a külterületen
élő lakostól megbízást kapott, pl. bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ebéd kihordás.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester tájékoztatásul bejelenti, hogy december 15-én 15 órakor lesz a
Tarhos Községért Kitüntető díj átadása, melyre küldenek meghívót.
Szilágyi Anikó képviselő: a képviselő-testület meghívót kapott a gyerekektől a 17én szombaton, 9 órakor megrendezésre kerülő fenyőünnepségre.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
Hornok Sándor
polgármester

Czene Boglárka
körjegyző
Szilágyi Anikó
hitelesítő

