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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án
megtartott soron kívüli, 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
Hanczárné Kozma Róza
Bunta Ferenc
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülésről Szilágyi Anikó alpolgármester hiányozik. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Hanczárné Kozma Róza
képviselőt javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - Hanczárné Kozma Róza képviselőt megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendről szavazzon.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozás

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

„A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása" elnevezésű pályázat benyújtása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.
Magyarország - Románia határon átnyúló, Békés megyei élelmiszer feldolgozó, tároló
és logisztikai rendszer létrehozásához csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Együttműködési megállapodás Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesülettel

Előadó: Hornok Sándor polgármester

1./ Napirend: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozás

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat hosszú évek óta csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. Jelenleg 90.000,- Ft a támogatási összeg, amit
egy félévre fizetnek.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: hány fő szokott ebben a programban részt venni?

Hornok Sándor polgármester: a támogatási összeg öt hónapra 90.000,- Ft, és a havi
támogatási összeg 3.000,- Ft/ fő, tehát jelenleg 6 fő részesül támogatásban.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról szavazzanak.

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

47/2014. (IX. 18.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat megküldése 2014. október 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: „A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása" elnevezésű pályázat benyújtása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: „A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása" elnevezésű
pályázat az ÖNHIKI támogatás utódja. Akkor lehet kérni, ha az önkormányzat fizetési
kötelezettségét nem tudja teljesíteni pl. közüzemi számlatartozása van, vagy társulásban
működtetett intézmény után fizetendő hozzájárulás elmaradása esetén. Úgy gondolta, hogy
próbálják meg, mivel két elmaradása van, vagy volt az önkormányzatnak, az egyik az óvodai
hozzájárulás, a másik pedig a TAPPE Kft-nek fizetendő hulladékszállítási számla. A
maximum elnyerhető támogatás 2 millió forint.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: egyedi elbírálás történik, nem lakosságszám arányos?

Hornok Sándor polgármester: ha van számlakiegyenlítési fennakadás, akkor van országosan
38 mrd forint az ilyen jellegű likviditási probléma kiküszöbölésére.

Bunta Ferenc képviselő: utána le fogják ellenőrizni?

Dr. Baji Mihály jegyző: a pályázatot a Magyar Államkincstár elektronikus felületén kell
benyújtani, majd utána felküldik a minisztériumba, ahol megtörténik az ellenőrzés is.

Hornok Sándor polgármester: nincs az önkormányzatnak nagy elmaradása, de úgy gondolta,
ha van ilyen lehetőség, akkor miért ne próbálják meg, ne szalasszák el a lehetőséget.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.

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

48/2014.(IX.18.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a
2014. évben kiírásra került „A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása" elnevezésű
pályázaton, amelyet a Belügyminisztériumhoz kell benyújtani. A képviselő-testület
meghatalmazza Hornok Sándor polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával.

Felelős:

Hornok Sándor polgármester

Határidő:

2014. szeptember 30.

3./ Magyarország - Románia határon átnyúló, Békés megyei élelmiszer feldolgozó, tároló és
logisztikai rendszer létrehozásához csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a Békés Megyei Önkormányzat kereste meg azzal, hogy
csatlakozzon a Magyarország-Románia határon átnyúló program keretében élelmiszer
feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer kiépítéséhez.

Lehetősége lesz minden megyének, hogy egy stratégiai programot végrehajtson, amely Békés
megyében ezt a lehetőséget a Békés Megyei Önkormányzat által felvázolt Békés megyei
élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer létrehozására és a működéshez szükséges
képzési és oktatási részek megvalósítására akarják felhasználni. A rendszer célja, hogy a
startmunkaprogram fenntartható pályára állítását segítse elő. Eszköze egy egységes logisztikai
rendszer, mely lehetővé teszi a teljes rendszer egyes elemeinek egymáshoz való szerves
kapcsolódását, vagyis azok a mezőgazdasági termékek, amelyek a startmunkaprogram
keretein belül kerülnek előállításra, megfelelő módon feldolgozásra kerüljenek és a tároló

kapacitások is rendelkezésre álljanak annak érdekében, hogy a végfelhasználó oktatási,
szociális, egészségügyi intézmények számára egész évben folyamatosan álljon rendelkezésre
egészséges és jó minőségű konyhai alapanyag. Ezt a rendszert egy elméleti és gyakorlati
képzéssel, oktatással egybekötött humánerőforrás felkészítés is kíséri. Ennek lényege, hogy a
termelt mezőgazdasági termékek körét és volumenét a közétkeztetés igényei alapján kell
meghatározni, a termelés felosztását pedig a területi adottságok (pl talajminőség,
öntözhetőség, stb) és a települési potenciál (pl gépesítettség, földterület nagysága, meglévő
szaktudás, stb) figyelembe vételével kell meghatározni.A rendszer kialakítását követően
továbblépésként lehetőség lesz belső elszámolási rendszerű helyi pénz bevezetésére is, ami a
rendszer likviditását javítja. A projekt előreláthatóan többmillió eurós pénzügyi kerettel
gazdálkodhat. A projktből felépülne egy központi multifunkciós csarnok a megye közepén és
terveink szerint településenként mintegy 40 millió forint fog rendelkezésre állni a beruházási
elemek megvalósítására, amelyből a településen termelt mezőgazdasági termékek
feldolgozását és tárolását szolgáló létesítmények építését és gépek beszerzését lehet
finanszírozni.
A Békés Megyei Önkormányzat felkérte, ha van ilyen szándék azt jelezze, melyet ő meg is
tett. Ezt az együttműködési szándékot azonban meg kell erősíteni képviselő-testületi
határozattal is.
Tehát ez a logisztikai központ látná el a mintamenza-programban részt vevő konyhákat
egészséges alapanyaggal. Tarhos esetében a kecsketej és a kecskesajt előállítására lenne
lehetőség, amennyiben megfelelő a fogadókészség. Elvileg 40 millió forint állna
rendelkezésre a kecsketelep bővítéséhez, gépek, eszközök beszerzéséhez.

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 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

49/2014.(IX.18.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési
szándékát a Magyarország - Románia határon átnyúló program keretében megvalósuló, a
Békés Megyei Önkormányzat által szervezett Békés megyei élelmiszer feldolgozó, tároló és

logisztikai rendszer létrehozására és a működéséhez szükséges képzési és oktatási részek
megvalósítására benyújtandó pályázatban való részvételre.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

4./ Együttműködési megállapodás Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesülettel
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: korábban már volt szó arról, hogy bizonyos feladatokat, amit az
önkormányzat személyzet hiánya miatt nem tud ellátni, vagy csak magas költséggel pl.
közművelődés, kulturális szolgáltatás - ami egyébként kötelező feladata - azt célszerű civil
szervezetnek átadni. A civil szervezetek részére kiírt pályázatok lehetővé teszik, hogy
lebonyolítsanak rendezvényeket. Elkészült a megállapodás tervezet, mely azért is vált
aktuálissá, mert szombaton lesz a „Kapunyitogató" c. rendezvény a Nemzeti Művelődési
Intézmény szponzorálása által. Ajándék műsort kaptak, föllép a Körösmenti Táncegyüttes,
Színitanoda, Suttyomba Zenekar, kézművesek. Az elvárás az, hogy bevonásra kerüljenek a
helyi gyerekek, helyi alkotók is. Bemutatkozik a startmunka-mintaprogram is azzal a
kiállítással, amely Békéscsabán is szerepelt. Ehhez kell egy partner, mivel nem az
önkormányzat a lebonyolító és ezért is időszerű ezt a megállapodást megkötni.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: úgy gondolja, ha egy megállapodásról kell dönteni azt
nem öt perc alatt kellene, ő ezt ennyi idő alatt nem tudja értelmezni. Véleménye szerint ezt
kellene napolni, hogy legyen idő ezt átnézni.

Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy azt a tényt kellene rögzíteni, hogy
megállapodást kössenek az egyesülettel.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ki kellett volna küldeni az anyagot, hogy legyen idő az
átnézésére.

Dr. Baji Mihály jegyző: annyit szeretne hozzáfűzni, hogy most pénzről nem dönt a testület, a

lényeg a megállapodás-tervezet 2. oldal 4. pontjában olvasható. A képviselő-testület mindig a
tárgyévi költségvetésében határozza meg azt az összeget, amelyet a feladat ellátásáért
ellenszolgáltatásként fizet. Eddig is támogatta az egyesületet az önkormányzat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az együttműködési
megállapodásról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal - nem szavazat nélkül 3 tartózkodás mellett az együttműködési megállapodás megvitatását nem támogatja és az
alábbi határozatot hozza:

50/2014. (IX. 18.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében szereplő, a
Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesülettel kötendő megállapodást nem támogatja, azt nem
köti meg.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

Hornok Sándor polgármester: van-e egyéb témával kapcsolatban kérdésük a képviselőknek?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ki hordja most az iskolába az ebédet?

Hornok Sándor polgármester: Gál László vállalkozó.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: mióta?

Hornok Sándor polgármester: szeptember 1-je óta.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: előtte a Kira Vendéglő volt?

Hornok Sándor polgármester: június 30-ig a Kira Vendéglő volt.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a határozatban úgy volt, hogy utána dönt a testület. Gál
szóba sem jött.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: Gál szóba sem jött, nem a Gál személye ellen van, hanem
a „tálalás" módja.

Hornok Sándor polgármester: június 30-ig szólt a Kira Vendéglő szerződése, utána az lejárt,
nem volt ételszállítás.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: szerinte ehhez kellett volna egy testületi határozat, meg
kellett volna pályáztatni. Nem jól gondolja? Nem kellett volna megpályáztatni?

Hornok Sándor polgármester: nem olyan összeghatárú, ami miatt szükséges pályázatot kiírni.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: nem az összeghatárról van szó, hanem az elintézés
módjáról.

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzat csak a gyermekétkeztetést biztosítja.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: a testületnek kellett volna döntenie.

Hornok Sándor polgármester: még nem késő, a vállalkozóval még nem kötötték meg a
megállapodást.

Bunta Ferenc képviselő: az iskolának hordja az ételt Gál László?

Hornok Sándor polgármester: az iskolának és az óvodának szállít, az idősek étkeztetése és a
közétkeztetés nem az önkormányzathoz tartozik.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ő ezt azért kérdezte, mert nem tudott róla!

Hornok Sándor polgármester: képviselő asszony szerint erről tudnia kell a testületnek?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: igen, kell tudnia.

Hornok Sándor polgármester: mutassa meg azt a jogszabályt, hogy ilyen mennyiségnél kell
testületi döntés.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ez nem mennyiség kérdése.

Hornok Sándor polgármester: abban az időben nem tartottak testületi ülést. Kért be
árajánlatokat, kettő érkezett be. Az egyik a Junior Zrt-től érkezett, a másik Gál Lászlótól.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: azóta már volt testületi ülés.

Hornok Sándor polgármester: szeptembertől szállít Gál László, a mai ülésre is behozhatták
volna, ha szükséges a döntés, akkor tárgyalhatnak róla.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: utólag, érdekes. Jegyző úr?

Dr. Baji Mihály jegyző: szerencsés volna, ha a beérkezett ajánlatokat megmutatnák a testületi
tagoknak, és utólag döntés születne róla. Mikor volt testületi ülés?

Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető: augusztus 5-én, augusztus 28-án.

Bunta Ferenc képviselő: ha nem tudnak róla, az nem az ő felelősségük.
Hanczárné Kozma Róza képviselő: ő utólag nem szavaz meg semmit.

Hornok Sándor polgármester: a Junior Vendéglátó Zrt és a Borozó nyújtott be ajánlatot.
Közreadja az ajánlatokat.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: nem az ajánlatokról van szó, mert valószínű, hogy így is,
úgy is Gál László kapta volna meg, mert a békéscsabai Kórházba is a Junior főz és
minősíthetetlen, hanem az eljárásról, hogy erről ugyanúgy nem tudtak, mint az építkezés
elindításáról, a szennyvízről. Úgy gondolja, hogy azért az a minimum, hogy megkérdezi a
testületet, főleg, hogy utána volt is testületi ülés.

Dr. Baji Mihály jegyző: erről akar szavazni a testület?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ő utólag nem kíván erről szavazni.

Hornok Sándor polgármester: a képviselő asszony mondta, hogy úgyis tőle vették volna.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: igen, de úgy gondolja, hogy van ennek egy elintézési
módja és talán nézi őket annyiba, hogy ha van valami, akkor azt eléjük terjeszti, ez a
minimum.

Az étkeztetéssel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon egyeztető
tárgyalást folytattak a szennyvízzel kapcsolatban. Az egyeztető tárgyaláson a támogató
szervezet - DARFÜ - képviselői, tervezők, kiviteli terv készítői, Alföldvíz Zrt munkatársai
stb. részt vettek. Az idő szoros, de a beruházás megvalósítható. Ésszerű áttervezéssel annyi
megtakarítás eredményezhető, hogy a Zöldfa utca teljesen kiépíthető, illetve a Kastélypark is
rácsatlakoztatható, ami azt jelenti, hogy az út alatt átmennek és a telekhatáron belül egy
méterre leállnak. A további 30 ha terület hálózatának kiépítése a tulajdonos dolga. Vissza
tudják venni a projektbe a Zöldfa utcát, ami azt jelenti, hogy a lecsökkentett 45 m3/nap
kapacitású szennyvíztelep tervét újra készítik és 60 vagy 65 m3-re növelik. Ezt mind a
DARFÜ, mind a tervezők jóváhagyták. Még ebben az évben ki kell írni a közbeszerzési
eljárást a kivitelezésre. A kivitelezői szerződést alá kell még ebben az évben írni.. Azt a
csúszást még megengedték, hogy a próbaüzem 2015. június 30-a után legyen, vagyis lesz
nyári próbaüzem és lehet téli próbaüzem is, mert egészen év végéig elmehetnek, de a
próbaüzem már nem a projekt része. Egyeztetés történt az Alföldvíz Zrt-vel, hogy milyen
elvárásai vannak. Végül is kedvezően alakultak a dolgok. Azt, hogy kell-e hozzájárulniuk a
lakosoknak, s ha igen mennyivel, azt még nem tudják, hiszen az EU Önerő Alap pályázaton
100 %-ot kértek - 26,7 millió forint az pályázat önereje -. Amennyiben nem kapják meg a 100
%-ot, akkor van lehetőség egy másik pályázaton az esetlegesen hiányzó önerőt kipályázni.
Lakossági hozzájárulásról akkor lehet még szó - de ez kis összegű hozzájárulás lenne -, ha
nem fér be a projektbe ez a teljes kiépítés. A gyűjtött teljes összegre biztos nem lesz szükség.
Ennyiben kívánt beszámolni a szennyvízzel kapcsolatban folytatott egyeztető tárgyalásról.
Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.
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Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyző

Hanczárné Kozma Róza
képviselő

