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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-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 15 óra 10 perctől
Erdősné Bodor Tünde
Hanczárné Kozma Róza
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző
Ladányi Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető
Viczián György tü. alezredes, tűzoltóparancsnok

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Köszönti Ladányi Zoltán alezredes urat, aki a Békési Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
és köszönti Viczián György tűzoltó alezredes urat, tűzoltóparancsnokot. Megállapítja, hogy
az ülésről Bunta Ferenc és Szilágyi Anikó képviselők hiányoznak. 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 3 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

1.

A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2013. évi tevékenységről

Előadó: Ladányi Zoltán rendőrkapitány

2.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2013. évi
tevékenységről
Előadó: Viczián György tűzoltó alezredes

3.

Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2013. évi tevékenységről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Közszolgáltatói szerződés kommunális hulladék szállítására

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

1.
Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása

1./ Napirend: A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2013. évi tevékenységről
Előadó: Ladányi Zoltán rendőrkapitány

Hornok Sándor polgármester: megkapták a részletes tájékoztató, amely egy általános képet
mutat a kapitányságról és konkrét tájékoztatást ad a településen történt eseményekről.

Kapitány úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Ladányi Zoltán kapitányságvezető: tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselők,
jelenlévők. A legfontosabb probléma a tarhosi körzeti megbízott személyének pótlása, hiszen
mindenki számára köztudott, hogy az előző körzeti megbízott távozott a testületből. Jelenleg a
bélmegyeri kmb-s helyettesít. A napokban fog eldőlni, hogy ki lesz az új kmb-s, aki vagy
július 1-től, vagy augusztus 1-től lép szolgálatba. Az új kmb-s nem a békési testülettől jön,
hanem más területről és nem fog helyben lakni. Fontosnak tartja, hogy legyen egy kmb-s, aki
ismeri a tarhosi lakosokat, problémáikat, kapcsolatot tud tartani az önkormányzattal a helyi
polgárőr szervezettel. Úgy gondolja, hogy e tekintetben egy jó megoldást találtak és rövid
időn belül megoldják a kmb-s személyének a kérdését. Ha elemzik a bűncselekményeket,
közlekedési baleseteket, el lehet mondani, hogy nagyon kevés. A lakosság nyugalmát
korábban a lakásotthonos gyermekek zavarták, s aki ezért felelősek voltak, azok más
intézménybe kerültek. A közlekedési balesetek esetében elmondható, hogy ha az úthálózat
megjavításra kerül, úgy a balesetek is elkerülhetővé válnak. Megköszöni a polgármesternek,
jegyzőnek, önkormányzatnak és a polgárőrségnek az együttműködést.

15 óra 10 perckor megérkezik Bunta Ferenc képviselő.

Hornok Sándor polgármester: megköszöni Ladányi Zoltán alezredes úrnak az elmúlt évi
eredményes és jó munkát és a részletes tájékoztatást. Megállapítható, hogy a településen rend
és fegyelem volt. Van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: lehet-e tudni, hogy ki lesz az új körzeti megbízott?

Ladányi Zoltán kapitányságvezető: még nem szeretné elmondani a jelölt nevét. Nem a békési
kapitányság állományába tartozik.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: örül annak, hogy lesz kmb-s, mert általában olyankor
vannak bűncselekmények, amikor nincs rendőri jelenlét.

Ladányi Zoltán kapitányságvezető: márciustól, amióta nincs körzeti megbízott, arra
törekednek, hogy a rendőrség jelen legyen a településen.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

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

........../2014. (VI. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tarhos község 2013. évi
közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésről szóló
tájékoztatót elfogadja.

2./ Napirend: A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 2013. évi tevé-

kenységről
Előadó: Viczián György tűzoltó alezredes

Hornok Sándor polgármester: az írásos előterjesztést megkapták, megkérdezi Viczián György
tűzoltó alezredes urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

Viczián György tűzoltóparancsnok: tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, jegyző
úr. Jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, amikor elkészíti a hivatásos
tűzoltóparancsnokság beszámolóját a működési területén lévő képviselő-testületek részére.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évben a hivatásos tűzoltóság egy része kiköltözött
Mezőberénybe, így a környékbeli települések hamarabb jutnak segítséghez. A tavalyi év
folyamán a községben jelentős tűzeset, műszaki mentés nem volt.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: vihar esetén kit kell riasztani, a tűzoltóságot, vagy a
katasztrófavédelmet?

Viczián György tűzoltóparancsnok: kisebb hiba esetén a békési önkormányzati tűzoltóságot
lehet hívni, ha komplikáltabb az eset, akkor a katasztrófavédelem műveleti központját, ahol el
tudják dönteni, hogy a hiba elhárításához milyen erők szükségesek.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
munkáját és kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóról szavazzanak.

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

............/2014. (VI. 26.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirend: Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2013. évi tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnok orvosi kezelés miatt nem tud részt venni az
ülésen. Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?

Bunta Ferenc képviselő: hogyan tovább a tanyagondnoki szolgálattal, mivel lassan már négy
éve kisebb-nagyobb megszakításokkal nincs tanyagondnok?

Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnok betegsége miatt nem tud dolgozni.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: most is táppénzes?

Hornok Sándor polgármester: most is táppénzen van.

Dr. Baji Mihály jegyző: orvosi szakbizottság elé fog menni, ahol a fizikai alkalmasságot, vagy
alkalmatlanságot el fogják dönteni.

Hornok Sándor polgármester: folyamatos táppénzre egy évig van lehetőség. Tavaly ősszel
dolgozott és idén januártól van ismét táppénzen.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: a helyettesítő rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
papírral?

Hornok Sándor polgármester: a helyettesítőnek is el kell végeznie a tanfolyamot. Az

ellenőrzés során elfogadták az ígéretet a beiskolázásról. Komoly költségről van szó, félmilliós
nagyságrendű a tanfolyam.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: ez nem mehet a végtelenségig.

Hornok Sándor polgármester: figyelembe kell még azt is venni, hogy a külterületi lakosok
száma évről-évre csökken. Az állami támogatás feltétele min. 70 külterületi lakos, ha ez alá
csökken a külterületi lakosok száma, akkor jogtalanul veszik fel a támogatást. Meg kell
fontolni a szolgálat működtetését, mert ha még állami normatívát sem kapnak, akkor ez
nagyon nagy ráfizetés, ugyanakkor az ellátottak száma csekély.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: néhai Varga Lajos bácsi ellátása is a tanyagondnok
feladata volt, ugyanis sokszor a polgárőrség vette a párfogásába?

Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnoki szolgáltatás kérelemre indul.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: a beszámolóban szerepel a közcélú és közhasznú
munkások irányítása, ez mit takar?

Hornok Sándor polgármester: korábban volt ilyen feladata a tanyagondnoknak, de ez már
nincs.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tanyagondnok beszámolójáról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

.........../2014. (VI. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki ellátásról szóló 2013. évi
beszámolót nem fogadja el.

Hornok Sándor polgármester: a döntéshez nem fűz indokolást a testület?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: annak kellett volna elkészíteni a beszámolót, aki ellátta a
feladatot.

Hornok Sándor polgármester: annak nincs jogosultsága a beszámoló elkészítésére.

Dr. Baji Mihály jegyző: kér-e valamilyen intézkedést a képviselő-testület?

Erdősné Bodor Tünde képviselő: egyes szám első személyben íródik a beszámoló, miközben
a tanyagondnok nem is dolgozott.

4./ Napirend: Közszolgáltatói szerződés kommunális hulladék szállítására
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: hulladékgazdálkodást csak 100 %-ban önkormányzati
tulajdonú cég végezhet. Ilyen társaság a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft, ezért
lépett be Tarhos is, és ezért vásárolta ki 250 e Ft-ért a TAPPE Kft-t. Fel kell mondani a
TAPPE KFT-vel kötött szerződést 2014. június 30-val és július 1-jétől a Békés-Manifest Kft
lesz a szolgáltató. Nem változik semmi, hiszen a Békés-Manifest Kft-nek nincsenek
hulladékszállító járművei, azokat a TAPPE Kft-től fogja bérelni.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: a gyakorlatban így nem változik semmi?

Dr. Baji Mihály jegyző: jogszabály írta elő, hogy önkormányzati tulajdonban lévő cégek
végezhetnek hulladékgazdálkodást, ilyen a Békés-Manifest Kft is. Ennek a társaságnak
azonban nincsenek gépei, ezért alvállalkozókat fog igénybe venni, a TAPPE Kft -t .

Két határozatot kell hozni, az egyik a TAPPE Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése, a másik pedig a Békés-Manifest Kft-vel kötendő
szerződésről szóló határozat.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a TAPPE KFT-vel kötött
szerződés megszüntetéséről szavazzanak.

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

........../2014. (VI. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az időközi jogszabály-változásokra
tekintettel a TAPPE Szállítási és Feldolgozó KFt-vel (5650 Mezőberény, Békési út 0307/2)
kötött közszolgáltatási szerződést, közös megegyezéssel 2014. június 30. napjával
megszünteti, egyben felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békés-Manifest Kft-vel
kötendő közszolgáltatási szerződésről szavazzanak.

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

........../2014. (VI. 24.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. július 1. napjával
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Békés-Manifest Közszolgáltató
Nonprofit KFT-vel (5746 Kunágota, Rákóczi út 9.), egyben felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: tavaly december 20-án hozott a Békés-Manifest Kft olyan
határozatot, hogy a tagönkormányzatok tagi kölcsönt folyósítsanak, mivel forráshiány miatt a
közfeladatot nem tudja ellátni. Még az önkormányzatot ebben a kérdésben nem keresték meg,
hiszen a szolgáltatást a TAPPE KFT végezte, viszont az előterjesztés mellékletét képezi a tagi
kölcsönre irányuló határozat és ezt nem tudja mire vélni.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: a lakosságot nem érinti hátrányosan a változás?

Hornok Sándor polgármester: a rezsicsökkentés miatt a szemétszállítás díja nem emelkedett és
ezért sem változott a magánszemélyek kommunális adójának mértéke sem.

Dr. Baji Mihály jegyző: az önkormányzatnak plusz kötelezettsége abból keletkezhet, hogy a
Békés-Manifest tagja, vagyis, ha a társaság a hatósági áras hulladékszállítás díjából nem jön
ki, akkor a tagönkormányzatoknak a hiányt fizetniük kell.

Bejelentés

1./ Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.

Dr. Baji Mihály jegyző: az új önkormányzati törvényben szerepel a vagyonkezelői jog
rögzítése a vagyonrendeletben. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzati
rendeletbe is beemelésre kerül a vagyonkezelői jog.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - nem szavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 14/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek közérdekű bejelentésük, kérdésük?

Erdősné Bodor Tünde képviselő: érkezett-e pályázat a háziorvosi állásra?

Dr. Baji Mihály jegyző: sajnos nem érkezett, pedig az álláshirdetés megjelent a Békés Megyei
Hírlapban és a Magyar Orvosi Kamara honlapján is.

Hornok Sándor polgármester: érdeklődő sem volt.

Bunta Ferenc képviselő: van-e valamilyen változás a szennyvízzel kapcsolatban?

Hornok Sándor polgármester: sajnos lassan mennek a dolgok. Az elmúlt héten, pénteken a

DARFÜ projekt megbeszélést tartott. Egyeztetést folytattak arról, hogy hol tart a pályázat.
Ami még hiányzik az a telep vízjogi engedélye, s amíg nincs meg a telepre az engedély, addig
nem lehet a kivitelezőre kiírni a közbeszerzést. Augusztus 4. az új határidő a kiviteli tervekre.

További kérdés, bejelentést nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyző

Hanczárné Kozma Róza
hitelesítő

