Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. július 30-án megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Kovács Zoltán, Körözsi András
Lászlóné, Molnár István, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton Henrietta
jegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Körözsi András
Lászlóné és Szilágyi Anikó képviselőket javasolja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Körösök-Völgye LEADER+ akciócsoporthoz csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
14/2004. (III. 25.) rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
4./ Természetvédelmi területen történő fakivágáshoz hozzájárulás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5./ Tarhos, Arany J. 26. számú önkormányzati ingatlan értékesítése kapcsán érkezett pályázatok bírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről és a napirendről
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a hitelesítők személyét
és a napirendi pontokat elfogadja.
1./ Napirend: Körösök-Völgye LEADER+ akciócsoporthoz csatlakozás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület gesztorálásával pályázatot
készítettek LEADER+ elnevezéssel, mely Unió-s pályázat. Főként az elmaradott térségek
fejlesztésére, vidékfejlesztésre, turisztikai fejlesztésre, gasztronómiai fejlesztésre szól. A
Natúrpark Egyesületen belül a 10000 főnél kisebb települések pályázathatnak, ezért Tarhos
települését is meghívták. Köröstarcsa, Csárdaszállás, Mezőberény, Tarhos, Kamut, Murony,
Telekgerendás, Doboz, Bélmegyer, Csabaszabadi a tagjai ennek az akciócsoportnak. Az
akciócsoport két héttel ezelőtt alakult meg. Nem csak önkormányzatok a tagjai, hanem a
települések területén működő vállalkozások, vállalkozók is. Az akciócsoport előpályázatot
készített, melynek keretén belül olyan beruházásokat tervezett, mely a munkanélküliséget
csökkenti, illetve a településeket összeköti. Tarhos vonatkozásában olyan ötleteket adtak,
mely elsősorban turisztikai jelentőségű, pl. kerékpárút építése, gyalogösvény. Kelemen Imre
vállalkozó pedig a kecskesajt gyártásának újraélesztése. Arra kellene határozatot hozni, hogy
csatlakoznak az akciócsoporthoz, mely ugyan már megalakult, de a csatlakozásról szóló
határozat megszületésével válik hivatalossá. Felolvassa a határozati javaslatot.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
77/2005. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Körösök-Völgye LEADER+
akciócsoporthoz, melynek vezető szervezete: Köröstarcsa Község Önkormányzata, (5622
Köröstarcsa, Kossuth tér 7.) hivatalos képviselője: Széplaki Zoltán.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 14/2004. (III. 25.) rendelet módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a rendelet módosítására azért van szükség, mert a Tarhos, Zöldfa u. 82. szám
alatt lévő beépítetlen ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat, s addig az önkormányzat az
ingatlant nem értékesítheti, amíg az a korlátozottan forgalomképes vagyonban szerepel. Hogy
miért van az építési telek korlátozottan forgalomképes csoportban arra nem tud válaszolni,
valószínűleg adminisztrációs hiba folytán, hiszen ez a telek nem tartozik azok közé a telkek
közé, melyeket az önkormányzat meg kíván tartani.
Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (VIII. 01.) rendelete az
önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004.
(III. 25.) rendelet módosításáról
3./ Napirend: Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: új szolgáltatási forma a szociális információs szolgáltatás, melyet eddig is el
kellett végezni. Fel kellett térképezni a házi segítségnyújtásnak az idős, rászoruló embereket,
akik segítségre szorulnak. Ennek formát adtak. Nem igényel működési engedélyt, külön
státuszt.
Dr. Balaton Henrietta: a szociális információs szolgáltatás gyakorlatilag ugyanazt jelenti, amit
eddig is végzett a szociális iroda, csak kibővül egy szélesebb körrel. Ifjúságvédelem,
társadalombiztosítás stb., minden olyan területre, ami a szociális ellátásokhoz és bármilyen
más ellátáshoz kapcsolódik. A kollégáknak segítséget kell nyújtani az ügyfélnek, ez nem
jelent több feladatot, mint ami eddig volt, de munkakör módosítással és fokozottabb
továbbképzéssel fog járni. Bármilyen kérdése, problémája van az ügyfélnek az ügyintézőknek
tudniuk kell válaszolni arra.
Molnár István: a szociális tevékenységnek eddig is erről kellett volna szólni, hogy
tájékoztassák az ügyfeleket a szociális törvényekről, az ellátásokról?
Hornok Sándor: a családsegítésnek lenne ez a feladata, de 2000 főnél kisebb települések
esetén külön családgondozót nem kell alkalmazni, viszont a családsegítés abból kell hogy
álljon, hogy a rászorultakat a lehetőségekről tájékoztassák. Ez intézményesítve lett, s a hivatal
dolgozói fogják ezt ellátni. Felolvassa a határozati javaslatot.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
78/2005. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratát a szociális információs szolgáltatás bevezetésével akként módosítja, hogy új
szakfeladatként felveszi a 75195-4 szociális, gyermekvédelmi intézményben végzett
kiegészítő tevékenységet.

Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Határidő: azonnal
4./ Napirend: Természetvédelmi területen történő fakivágáshoz hozzájárulás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a Gyógypedagógiai Intézet parkja természetvédelmi terület, melyet helyileg
védetté nyilvánítottak. Ez azt jelenti, hogy bármilyen beavatkozás, mely a területet érinti,
ahhoz csak a testület hozzájárulásával kezdhetnek. (felolvassa a helyi rendelet idevonatkozó
részét) Az Intézet olyan kérvényt adott be, mely 12 db veszélyes nyárfa kivágására szól.
(felolvassa a kérelmet) Úgy gondolja, hogy 12 darab fa kivágása olyan mértékű, mely
jelentősen megváltoztatja a környezetet. Korábban már megnézte ezeket a fákat, s úgy ítéli
meg, hogy ebből 2 fa van, amely veszélyezteti az ott lévő épületet, a többi fa nyílt terepen
van. Más szempont miatt viszont célszerű lehet a fák kivágása, ugyanis nem parkba illő fák.
Dr. Balaton Henrietta: nem természetvédelmi szakember, ezért nem tudja eldönteni, hogy a
fák kivágása jelentős mértékű, avagy sem, ezért gondolt arra, hogy a testületnek kell hoznia
erről határozatot.
Szilágyi Anikó: szakértő mennyibe kerülne?
Dr. Balaton Henrietta: nem tudja megmondani, kb. 10 e Ft. A felmerülő költségeket a
kérelmezőre lehet áthárítani.
Molnár István: a fa kié?
Hornok Sándor: a megyei önkormányzaté, mivel az ő területe.
Molnár István: ő ismeri ezt a 12 db nyárfát, jelentős mértékben változik meg a terület,
amennyiben ezek a fák kivágásra kerülnek. Viszont fágásérettek ezek a fák.
Hornok Sándor: javasolja, hogy adják ki a nyárfák kivágásához az engedélyt, mert nem a
frekventált helyen találhatóak és különben sem illenek a kastélyparkba.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a nyárfák kivágásáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
79/2005. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a szóban forgó nyárfák
vágásérettek és nem parkba illőek, továbbá néhány közülük épületet veszélyeztet, ezért
kivágásukhoz hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Molnár István: a testület hozzájárult a fák kivágásához, ezután mi a következő lépés?

Hornok Sándor: a jegyző megadja a fák kivágásához szükséges engedélyt.
5./ Napirend: Tarhos, Arany J. 26. számú önkormányzati ingatlan értékesítése kapcsán
érkezett pályázatok bírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a képviselő-testület értékesítésre meghirdette az Arany J. u. 26. szám alatti
ingatlanát pályázati úton. Két pályázat érkezett be. A pályázatokat kell most elbírálni.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonának értékesítéséről van szó, kezdeményezi a
zárt ülést.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a zárt ülésről.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
80/2005. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tarhos, Arany J. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázatok további tárgyalását zárt ülésen
tárgyalja, mert az önkormányzat gazdálkodását érinti.
Hornok Sándor megkéri Puskás Esztert, hogy szíveskedjen kifáradni a tárgyalóteremből.
Puskás Eszter: a pályázat bontása nem most van, mert ő arra jött?
Hornok Sándor: jó, akkor a pályázatot bonthatják.
Dr. Balaton Henrietta: zárt ülést rendeltek el, most szavazták meg a zárt ülést, akkor ennek mi
értelme volt.
k.m.f.
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