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

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 22-én
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
Szilágyi Anikó alpolgármester
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülésen minden képviselő jelen van. 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

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

Erdősné Bodor Tünde képviselő kéri, hogy napirendként tárgyalják a szennyvízberuházást.

Hornok Sándor polgármester: a témával kapcsolatban a napirendi pontok tárgyalása után
tájékoztatni fogja a képviselőket, a szennyvízberuházást nem szükséges napirendként
felvenni.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerejének igazolása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

1./ Napirend: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerejének igazolása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: az Ivóvízminőség-javító Program eljutott a Támogatási
Szerződés megkötéséhez, amelyhez szükséges az önerő igazolása. A tavasz folyamán a
Kormány úgy döntött, hogy a pályázathoz az önkormányzatoknak nem szükséges
biztosítaniuk az önerőt, azt pályázat útján a társaság fogja megszerezni az EU Önerő Alapból.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Dr. Halász István László képviselő: tehát a projektet teljes egészében finanszírozzák, az
önerőt is?

Hornok Sándor polgármester: igen. Amennyiben nincs több kérdés, úgy kéri, hogy a
határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

40/2013.(X.22.) határozat:
Tarhos Község+ Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program" című támogatott projekt [Támogatási szerződés
megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de legfeljebb
25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat]
mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2.
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében pályázatot
nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26. - postázás
október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.

1.
Tarhos Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év

2015. év

8.914.118

3.183.216

5.730.902

Tarhos
Község

2.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő -testülete felhatalmazza Hornok Sándor
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

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

Dr. Baji Mihály jegyző: az Országgyűlés előtt még törvényjavaslat van, ezért a konkrét
számokat csak a költségvetés készítésekor fogják tudni. Ami a 2013 évhez képest változás a
normatíva szempontjából a gyermekétkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál kedvezőbb a
támogatás. A tanyagondnoki szolgálat támogatása nem változik, előreláthatólag nem változik
a közös önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozása sem. Összességében
elmondható, hogy a fontosabb normatívák kb. ugyanazon a szinten vannak. Szociális területen
a 2000 fő alatti települések kiegészítő normatívában részesülnek - előterjesztés 7. oldal -.
A költségvetési koncepciót tavaly még november 30-ig kellett elfogadni az idén
jogszabályváltozás miatt október 31-ig.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: nem konkrétan az előterjesztéssel kapcsolatban szeretne kérdezni,
hanem a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Mi határozza meg azt, hogy ki hány órában van
felvéve és kinek mennyi a munkabére?

Hornok Sándor polgármester: valóban nem a napirendhez tartozik ez a kérdés, ezért kéri a
képviselő-testületet, hogy szavazzanak a koncepcióról, s azt követően megválaszolja Bunta
Ferenc képviselő kérdését.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

41/2013. (X. 22.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta, és az alábbiak szerint fogadja el:
I./ Prioritásként szerepel a biztonságos, hatékony, gazdaságos működés feltételeinek
megteremtése, az önkormányzat kötelező feladatainak további zökkenőmentes ellátása.
II./ Lehetőség szerint a lakosság jobb életminőségét szolgáló fejlesztések megteremtése:

-

Szennyvíz-hálózat kiépítése,

-

óvoda állagmegóvása,

-

köztemető karbantartása.

III./ Nagy támogatási intenzitású (80-100%), kevés önerőt igénylő pályázatokon való
részvétel.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Hornok Sándor polgármester: Bunta képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a
közfoglalkoztatással kapcsolatban naponta változnak az információk, utasítások. Az
önkormányzat csak végrehajtó, tehát a Munkaügyi Központ határozza meg az egyes
programokban felvehető munkaerő foglalkoztatásának feltételeit - munkabér, foglalkoztatás
ideje stb. - .
A szennyvízberuházással kapcsolatban az előző tájékoztatáshoz képest változás nincs.
Jelenleg a támogatási szerződés megkötésének az előkészítése folyik. 1 hónap határidő
módosítást kértek, mivel a dokumentumok beszerzése időbe telik. Tájékoztatásul elmondja
még, hogy a hálózatnak megvan a vízjogi létesítési engedélye, a szennyvíztelepnek azonban
még nincs. A földterület megvásárlásának akadálya merült fel, mivel a tulajdonos elállt a már
megkötött előszerződéstől. A bíróságtól lehetett volna kérni az előszerződés hatályba
léptetését, azonban ez hosszú idő lett volna ezért inkább elindította a kisajátítási eljárást. A
kisajátítási eljáráshoz talajvédelmi és kisajátítási tervet kell készíteni majd ezt követően lehet
benyújtani a Kormányhivatalhoz.

Bunta Ferenc képviselő: kinek kell a kisajátítással kapcsolatban felmerült költséget viselni?

Hornok Sándor polgármester: az önkormányzatnak kell viselnie ezeket a költségeket. A
pályázatban a föld vásárlására egymillió forint van, amelyet a kisajátításra fel lehet használni.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: mi lesz a Zöldfa utcával?

Hornok Sándor polgármester: a Zöldfa utca és a Lakótelep kiépítése a II. ütemben fog
megvalósulni.

Bunta Ferenc képviselő: a teljes Zöldfa utca kimarad?

Hornok Sándor polgármester: igen, a teljes Zöldfa utca kimarad. A pályázat műszaki tartalmát
csökkenteni kellett, mivel meg volt határozva a pályázat maximális összege mely 350 millió
forint. A település egészének szennyvízberuházási költsége meghaladta a 400 millió forintot.

Dr. Baji Mihály jegyző: a DARFÜ a szennyvíztisztító-telep költségét is kb. 47 millió forinttal
csökkentette, hivatkozva arra, hogy túl van méretezve.

Szilágyi Anikó alpolgármester: mikor derült ki, hogy csökkentették a pályázati összeget,
mióta tudják ezt?

Hornok Sándor polgármester: erről volt már szó testületi ülésen, erről már beszéltek.

Szilágyi Anikó alpolgármester: nem beszéltek, mert senki nem tud róla.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: az elmúlt testületi ülésen hangzott el először, azt
megelőzően erről nem volt szól.

Hornok Sándor polgármester: akkor derült ki, amikor a műszaki tartalmat csökkentették. Nem
volt más lehetőség. A műszaki beépítettség igény alapján történt.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a Zöldfa utcai lakosok azt mondták, hogy az igényt azért
nem írták alá, mert teljesen mást kaptak, mint a többi utca lakói. Arra pedig választ nem
kaptak, hogy miért más a tájékoztató. Nem azért nem írták alá, mert nem akarnak csatlakozni
a hálózathoz.

Hornok Sándor polgármester: a Zöldfa utcai lakosok közül voltak akik nem írták alá a
szándéknyilatkozatot, amelyet a pályázathoz kellett mellékelni. Az üres telkeket is
figyelembe véve a fajlagos költség igen magas és az érdeklődés a Zöldfa utcán volt a
legkisebb, valamint műszaki szempontból is ez volt a legkézenfekvőbb. A lakótelepnél
nagyobb volt az érdeklődés.

Szilágyi Anikó alpolgármester: szeretné megnézni a szándéknyilatkozatokat.

(A szándéknyilatkozatokat a képviselők megtekintik.)

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a II. ütemre újabb pályázatot kell benyújtani?

Hornok Sándor polgármester: nem tudja megmondani, hogy kell-e újabb pályázatot
benyújtani, mert már jelezték, hogy igényük 100 millió forintra a II. ütemhez, illetve újságban
olvasta, hogy megváltozik a pályázati rendszer.
Bunta Ferenc képviselő: hányan vannak azok, akik fizetik az lakástakarékosságot, van erről
információ?

Hornok Sándor polgármester: pontos számmal nem rendelkezik.

Szilágyi Anikó alpolgármester: sokan vannak olyanok, akik megkötötték a lakástakarékossági
szerződést, de nem fizetik azt.

Hornok Sándor polgármester: ez nehezíti a beruházást, hiszen a lakástakarékossági
szerződések ismeretében állapította meg az OTP, hogy mennyi hitelt tud nyújtani erre a
gyűjtésre. Amennyiben sokan nem fizetik, úgy a meglévő önerő összege csökkenhet.

Szilágyi Anikó alpolgármester: sokan nem fizetik a lakástakarékot, sok az üres ingatlan,
örökösöket kell megkeresni, úgy hogy biztos nem lesz egyszerű.

Bunta Ferenc képviselő: ez már eldöntött dolog, ezzel már nem lehet semmit sem csinálni?

Hornok Sándor polgármester: ezzel már nem.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: azzal, hogy a Zöldfa utca kimarad az önrész ezáltal nem lesz
elegendő?

Hornok Sándor polgármester: nem emiatt, nem lesz elegendő az önrész, hanem amiatt, amit
az alpolgármester asszony mondott, hogy sokan nem fizetik a lakástakarékot. Megoldás lehet
a BM EU Önerő Alap, amelyre már ígéretet is kaptuk, mivel az önkormányzat nem részesült
adósságrendezésben.

Bunta Ferenc képviselő: mikorra kell, hogy kész legyen a beruházás?

Hornok Sándor polgármester: a Támogatási Szerződés legyen aláírva, azt követően tavasszal
indulhatna a beruházás.

Bunta Ferenc képviselő: jó lett volna összehívni egy falugyűlést.

Szilágyi Anikó alpolgármester: a Zöldfa utcán laknak a fiatalok, nagycsaládosok. Erről
tájékoztatni kellett volna a lakosságot nyíltan.

Bunta Ferenc képviselő: azt is át kellett volna gondolni, hogy nem lehetett volna olcsóbb
megoldással megvalósítani a beruházást.

Dr. Baji Mihály jegyző: a döntés ellen lehetett volna fellebbezést benyújtani,
jogszabálysértésre hivatkozva, vagy ha a támogatást nem kívánja igénybe venni az
önkormányzat, akkor arról le is lehet mondani.

Hornok Sándor polgármester: ebben a pályázatban le volt korlátozva az összeghatár, 350
millió forintnál nem lehetett nagyobb a beruházás.

Bunta Ferenc képviselő: falugyűlésen meg kellett volna kérdezni a lakosokat.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a II. lépcsőről nem is volt eddig szó. Nem kellett volna
pályázni addig, amíg nem megy az egész községre.

Hornok Sándor polgármester: más lehetőség nem volt, vagy visszaadják a pályázatot, vagy
csökkentik a műszaki tartalmat.

Bunta Ferenc képviselő: ki fogja bonyolítani a projektet?

Hornok Sándor polgármester: még nem lehet tudni, mivel közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni.

Van-e még kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás 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

