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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-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
Szilágyi Anikó alpolgármester
Bunta Ferenc 15,40 perctől
Erdősné Bodor Tünde
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László képviselő van távol. Bunta Ferenc
képviselő nem tartózkodik az ülésteremben. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az
ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó 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.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

N a p i r e n d:

1. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

2. Közterület-használat szabályozásának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester

4. Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Bejelentések

1./ Napirend: Szociális rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyző úrnak.

Dr. Baji Mihály jegyző: a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ igazgatójával
megtörtént az egyeztetés. Az új rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a régi rendelet
sok elavult rendelkezést tartalmazott, valamint az átmeneti segélyt, temetési segélyt a
szociális törvény január 1-jétől önkormányzati segélynek hívja. Az újdonságot a rendelettervezet 4. oldalán olvashatták, amely szabályozza az aktív korúak ellátásának és a
lakásfenntartási támogatás jogosultságának egyéb feltételeit. A szociális feladatok ellátásának
egy részét társulásban látják el, a szociális étkeztetés intézményi térítési díja a 3. sz.
mellékletben található. A rendelet tartalmazza a használható nyomtatványokat is.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (A rendelet
teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Napirend: Közterület-használat szabályozásának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Bunta Ferenc képviselő 15,40 perckor belül az ülésterembe.

Hornok Sándor polgármester: a rendelet módosítása két dolgot tartalmaz, az egyik a
mozgófilm készítésének engedélyezése, a másik pedig a közterület-használat díjtételeinek 5
%-os emelése.

Dr. Baji Mihály jegyző: a melléklet tartalmazza a közterület-használat díjtételeit.

Hornok Sándor polgármester: az elmúlt évben nem volt áremelés. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közterület-használat
szabályozásának módosításáról szóló rendeletről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete a közterület használatáról és annak rendjéről szóló 15/2003.
(VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

3./ Napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: a szokásos rendelet, amíg nem készül el a 2014. évi
költségvetési rendelet, addig e rendelet szabályozza a kiadás-bevételt. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete a 2014-es év átmeneti gazdálkodásáról (A rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Napirend: Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: a tervezetek szerint 4-5 %-os áremelést hajtottak végre a temető
rendelet esetében, a lakások és helyiségek bérleti díját tartalmazó rendeletben, valamint az
önkormányzat által végzett egyéb szolgáltatások tekintetében.
Dr. Baji Mihály jegyző: két rendelet módosításáról kell dönteni, és egy határozatot kell hozni
az egyéb szolgáltatások tekintetében.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy először a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000.
(XI. 09.) 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati (szolgálati) lakások és helyiségek bérleti
díjáról szóló 12/1995. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által végzett
egyéb szolgáltatásokról szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
56/2013. (XII. 19.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban kiadott 82/2010. (XII. 09.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
GÉPI FŰNYÍRÁS DÍJA:
1. Nyugdíjas esetén a telek előtti közterület vagy
házi segítségnyújtásban részesülők számára

560,- Ft/alk. + Áfa

2. Egyéb lakossági igény esetén a telek előtti közterületen

1.125,- Ft/alk. + Áfa

3. Sarok telek esetén

1.480,- Ft/alk. + Áfa

4. Lakóingatlanhoz tartozó kert

3.090,- Ft/alk. + Áfa

5. Nyugdíjas esetén sarok telek vagy
házi segítségnyújtásban részesülők

1.065,- Ft/alk. + Áfa

ESETI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISTRAKTORRAL, BELTERÜLETEN
BELÜL:
Egységesen:

710,- Ft/fuvar + Áfa

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS DÍJA:
1. Gépi fűrészelés

1.425,- Ft/óra + Áfa

2. Betonkeverő kölcsönzés

710,- Ft/nap + Áfa

KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLETE:
1. Tanfolyam, gyűlés, bemutató, kulturális műsor, egyéb

bruttó

2.315,- Ft/óra

Az önkormányzat és intézményei, valamint a helyi civilszervezetek díjmentesen vehetik
igénybe.

2. Étkezéssel egybekötött rendezvény:
- fűtés esetén
- fűtés nélkül
Minimum bérleti díj

bruttó
bruttó
bruttó

350,- Ft/szék
290,- Ft/szék
13.890,- 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:
1. Főzőkonyha:

bruttó

6.945,- Ft/nap

2. Ebédlő:

bruttó

5.790,- Ft/nap

3. Ebédlő, tantermek bérlése

bruttó

925,- 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

14,- Ft/oldal + Áfa

A3

23,- Ft/oldal + Áfa

Nyomtatás
A4

20,- Ft/oldal + Áfa

Adatok mentése Floppy-ra 110,- Ft/Áfa
Fax: 420,- Ft + Áfa
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Bejelentés
Dr. Baji Mihály jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy 23-án a Kormányhivatalhoz fog menni
a kisajátítási eljárás egyeztetése végett, ugyanis megkapták a kisajátítási terv záradékolt
példányát. Az egyeztetés után még ebben az évben feladásra kerül az anyag.

Bunta Ferenc képviselő: e nélkül adják-e a támogatást?

Dr. Baji Mihály jegyző: igen, a Támogatási Szerződés aláírható, viszont az előleg elhívásához
valószínűleg szükséges lesz.

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

Szilágyi Anikó alpolgármester: támogatási igény érkezett-e a Polgárőrség részéről?

Hornok Sándor polgármester: a mai nap folyamán érkezett egy kérelem, de ezt meg kell
beszéljék a jegyző úrral is, hiszen a tavasz folyamán beköltözött a Polgárőrség a Sportházba
és a megállapodás szerint a közüzemi szolgáltatók számláját nekik kellene fizetni, amit eddig
helyettük az önkormányzat fizetett. A megállapodás értelmében a közüzemi szolgáltatóknál át
kellett volna íratni a saját nevükre a számlákat, s ez a mai napig sem történt meg. Igen magas
az áramfogyasztás is.

Bunta Ferenc képviselő: nem is tudta, hogy a polgárőrök beköltöztek a Sportházba.

Hornok Sándor polgármester: igen beköltöztek és igen magas a rezsiköltség. Tudni kell, hogy
a polgárőrök központi támogatást kapnak, hiszen a rendőrséggel együttműködési
megállapodást kötöttek, mivel részben állami feladatot is ellátnak.

Szilágyi Anikó alpolgármester: az önkormányzattal is együttműködnek, mert besegítenek, ha
a tanyagondnoki jármű nem tud kimenni.

Hornok Sándor polgármester: meg kell nézni, hogy hol tart a megállapodásban foglalt
feltételek teljesítése.

További bejelentés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

