Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. május 17-én megtartott 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, Veresné Nagy Mária igazgató, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető,
Hornok Sándor nyugdíjas klub vezetője, Nagy György Miklós egyesület elnöke 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 Andrásné és Kovács Zoltán képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
2./ Településrendezési Terv részeként a Szerkezeti Terv és Településfejlesztési Koncepció
jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Bejelentés



Önkormányzati szolgálati lakás bérlete



TEKI pályázat



Zöldfa utca lakóinak beadványa



Fakivágás a Dr. Illyés Sándor Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és

Lakásotthonok intézménynél



Első lakáshoz jutók támogatása



Két ülés között végzett munkáról tájékoztatás

Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosított napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a rendelet módosítása két dolog miatt vált szükségessé. Az egyik a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének szabályozása a
munkaügyi központtal, a másik a szociális étkeztetés változása.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kiszelné Pankotai Erzsébet: a rendelet-tervezet 3. § (5) bekezdésének harmadik mondatát véleménye szerint pontosítani szükséges egy "vagy" szó beszúrásával. A
mondat a helyesbítés után "Amennyiben az egy főre jutó családi jövedelem 25.800,- Ft/hó, vagy az alatt van, úgy a R. 1. sz. mellékletének 2. pontjában meghatározott
intézményi térítési díj 70 %-a a kedvezmény mértéke."
Dr. Balaton Henrietta: a rendelet-tervezetet a közigazgatási hivatal munkatársa átnézte és megfelelőnek találta.
Hornok Sándor: a szociális étkeztetés igénylésére ösztönözni kellene a rendszeres szociális segélyezetteket, mivel ez számukra nagyon kedvező, valamint normatív
támogatás hívható le. Ha a konyha több személyre főz sokkal kifizetődőbb.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (V. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 11/2005. (IX.
08.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítása
Dr. Balaton Henrietta: a rendelet módosítására a Közigazgatási Hivatal által tett észrevétel miatt van szükség.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2006. (V. 18.) rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló (továbbiakban R) 6/ 2006. (III. 30.) rendelet
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ Napirend: Településrendezési Terv részeként a Szerkezeti Terv és Településfejlesztési
Koncepció jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a civil szféra bevonásával a képviselő-testület a szerkezeti tervet és a településfejlesztési koncepciót már átbeszélte. A megbeszéltekhez képest
kért még a templom helyére egy alternatív lehetőséget. Az egyik lehetőség a Park, a másik pedig a Gesztenye liget.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Szilágyi Anikó: az előző megbeszéléskor kijelölték a bányatelek bővítésének irányát, nagyságát, de szeretné még, ha a jelenlegi bányatelektől balra elhelyezkedő
földterületet is bejelölnék bányateleknek.
Dr. Balaton Henrietta: úgy gondolja, hogy Szilágyi Anikó ügyvezetőként érintett ebben az ügyben.Véleménye szerint a képviselőnek ebben a témában be kellene
jelentenie az érintettségét.
Szilágyi Anikó: a megbeszéléskor ő mint vállalkozó volt jelen.
Dr. Balaton Henrietta: most nem mint vállalkozó, hanem mint képviselő van jelen.
Szilágyi Anikó: azért nem érti a logikáját, mert függetlenül attól, hogy képviselőként, vagy a kft ügyvezetőjeként ( .nem érthető a kazettán)
Dr. Balaton Henrietta jegyző megmutatja a jogszabályt.
Hornok Sándor: ez nem előnyszerzés, hanem most lehet igényt bejelenteni.
Dr. Balaton Henrietta: ha a képviselő nem jelenti be érintettségét, akkor nem jelenti be, ha bejelenti, akkor a testület eldönti, hogy érintett-e, vagy sem.
Hornok Sándor: tudnia kellene az ingatlan helyrajzi számát? (megnézik a térképet, s megállapítják, hogy az ingatlan helyrajzi száma 0330/27)
Nagy György Miklós: a Zenepavilonhoz tervezett út helyett, tudna javasolni egy kevésbé költségesebb megoldást, amivel a környező szántókat nem kellene kisajátítania
az önkormányzatnak. (Megmutatja a térképen.)
Hornok Sándor: igaz, hogy ebben az esetben nem kellene kisajátítani, de nem csak az út foglalná el a kisajátított területet, hanem kocsikázásra, lovaglásra,
egyéb sportolásra alkalmas területet képzelnek el, fasorral, ligettel.
Molnár István: mekkorák a telkek a telekkialakításoknál?
Hornok Sándor: a szabályozási tervben benne lesznek az adatok, de ettől függetlenül megkérdezi a tervezőket.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor: az elhangzott javaslatokat megbeszéli a tervezőkkel, ettől függetlenül most belefoglalják-e a határozatba?
Molnár István: igen.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2006. (V. 17.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község településfejlesztési koncepciójának vitaanyagát és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
1./ 0330/27 ingatlan területének bányatelekké terveztetése
2./ Zenepavilon megközelítéséhez egy költségkímélő alternatíva beterveztetése
3./ Keresztutcákon a telkek megoszthatók legyenek
Felkéri a tervezőket az elfogadott koncepció alapján a szerkezeti terv és a szabályozási terv elkészítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatról szavazzanak.
19/2006. (V. 17.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településszerkezeti terv munkaközi anyagát megtárgyalta. Továbbtervezésre alkalmasnak találja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Bejelentések
1.

Bejelentés: TEKI PÁLYZAT

Hornok Sándor: a Zöldfa utcai út felújítására benyújtott TEKI pályázat sikeres volt, viszont a támogatást nem a kért módon, hanem két részletben
tudja finanszírozni a pályázat kiírója. Ezért a január 31-én meghozott határozatot módosítani szükséges. A szükséges sajáterőt két évre megbontva a
támogatás arányában kell biztosítania az önkormányzatnak is. A munkálatok ettől függetlenül egy ütemben fognak megvalósulni, mivel a beruházó
meghitelezi a 2007-re biztosított összeget.
Molnár István: az önerő rendelkezésre áll az idén. Másra felhasználható-e?
Hornok Sándor: szabad forrás, felhasználható.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2006. (V. 17.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által BMTT-168/2006. számú, "Értesítés pályázat elbírálásának
eredményéről" tárgyú levelére hivatkozva a 4/2006. (I. 31.) határozat pénzügyi kötelezettség vállalásra vonatkozó részét (a határozat utolsó 2 mondata) az
alábbiak szerint módosítja.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által a Tarhos Zöldfa utcai út burkolatának
felújítására biztosított -6.398.400,- Ft - Területi Kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást az alábbi üzemezésben használja fel:
2006. évben 3.398.400,- Ft-ot
2007. évben 3.000.000,- Ft-ot
A szükséges sajáterőt - mely 1.599.600,- Ft - az éves támogatás arányában a 2006. és 2007. évi költségvetéséből biztosítja,
2006. évben 847.788,- Ft-ot
2007. évben 751.812,- Ft-ot
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra is fennállnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2.

Bejelentés: ZÖLDFA UTCAI LAKOSOK BEADVÁNYA

Hornok Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zöldfa utcai lakosok egy részétől a Szilas-Humán Kft működése miatt beadvány érkezett a
jegyzőhöz, a polgármesterhez és a képviselő-testülethez. (A beadvány felolvasásra kerül.)
Vannak a levélben olyan állítások, amelyek nem igazak. Van benne némi túlzás is. Viszont valóban zavarja a kft működése az ott élők nyugalmát és
rongálja az út minőségét. Ezért kérte a HÓDÚT-at, hogy végezze el az út terhelési próbáját. Ezt hamarosan elvégzik. Amennyiben a terhelési próba
kimutatja, hogy a megterhelt járműveket az út nem bírja el, úgy útvonal engedélyt nem kapnak a Zöldfa utcára. Alternatív útvonalat viszont ki kell jelölni
részükre, mely valószínűleg a Dózsa és a Petőfi utca lesz. Itt viszont az a gond, hogy a Dózsa és Petőfi torkolata szűk, ezért azt ki kell bővíteni. A Kft
működésének azonnali megszüntetését nem lehet megtenni, azt csak a szakhatóságok tehetik meg.Kilátásban van egy új telephely megvásárlása ez pedig
a régi magtár épülete. Ebbe az ingatlanba áthelyeznék a gépeket, de a szociális helyiségek miatt megmaradna a Zöldfa utcai telephely is, melynek a
bérleti szerződése ez év december 31-én lejár. A Zöldfa utcai lakosok által kért azonnali megszüntetést nem tudják teljesíteni.
Molnár István: az utcán való rakodást meg kell tiltani, ennek hogy lehetne érvényt szerezni?
Hornok Sándor: büntetéssel. Kérhetik a rendőrtől, hogy fokozottan ellenőrizzen. Jelenleg a kft-nél 7 tarhosi dolgozik, a megállapított bérleti díjat, iparűzési
adót fizet. Mindezek miatt talán nem kellene elüldözni, hanem abban kellene segíteni, hogy a Zöldfa utcáról egy mindenki számára alkalmasabb
helyre költözzenek el. Véleménye az, hogy befogadják a Zöldfa utcai lakók jelzését, de a gyors intézkedésre, az önkormányzat és a SzilasHumán Kft között kötött szerződés megszüntetésére nincs lehetőség.

3. Bejelentés: A DR. ILLYÉS SÁNDOR ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA,
DIÁKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONOK FAKIVÁGÁSI ÜGYÉBEN A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ DÖNTÉS
Dr. Balaton Henrietta: helyszíni szemléje során tapasztalta, hogy van egy-két balesetveszélyes fa, de nem mind az. Ő nem engedélyezné az összes fa
kivágását, mivelpótolni nem akarják a kivágottakat.
Szilágyi Anikó: szakember nem tudná ezt megállapítani?
Dr. Balaton Henrietta: de igen, kb. 20 e Ft a díjazása.
Molnár István: természetvédelmi területen történne a fakivágás, ilyen esetről rendelkezik-e jogszabály?
Szilágyi Anikó: a szakértői díj nem túl magas, igénybe kellene venni, mert a felelősséget nem vállalhatják fel.
Hornok Sándor: tud dönteni a testület?
A testület egyhangúan: nem tudnak dönteni.
Hornok Sándor: javasolja, hogy halasszák el az ügyet és kérjenek a természetvédelmi hatóságtól szakvéleményt. Kéri a képviselő-testületet,
hogy javaslatáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2006. (V. 17.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fakivágási kérelem ügyében - szakértői vélemény hiányában - nem tud dönteni. Felkéri a
polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre szerezzen be szakvéleményt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3.

Bejelentés: KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT MUNKA

Hornok Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportépület felújítására benyújtott pályázat nyert, de nem annyit, amivel a pályázat benyújtásra került.
2.743.567,- Ft helyett 1.920.000,- Ft. Remélhetőleg a beruházási összeg is csökkenhet olyan arányban, ahogy a támogatási összeg is csökkent. Az eredeti
beruházási összeg 3.919.382,- Ft, melyből az önrész 1.175.815,- Ft. Az önrészt társadalmi munkával kívánják kiváltani. A támogatási szerződést még nem kapták
meg.
A Natúrpark gesztorságával nyert a turisztikai jellegű pályázatuk, ami Bélmegyer-Tarhos-Békés közötti túraút kiépítésére, tájékoztató táblák kihelyezésére
és pihenőhelyek létesítésére vonatkozik. A támogatás 11.890.000,- Ft, az önrész 10 %. Három település van ebben a pályázatban Békés, Tarhos, Bélmegyer.
A településre eső önrészt, mely kb. 300 e Ft, munkával tudják kiváltani. Erről részletesen már olvashattak a Tarhosi Hírmondóban.
Április 20-án helyet biztosítottak a Békés Megyei Könyvtárnak, ahol a könyvtárosok részére szakmai napot tartottak.
Május 16-án Tarhoson tartotta meg éves közgyűlését Körösök Völgye Natúrpark.
Május 16-án megkezdte a tárgyalást a Békési Önkormányzattal és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgatójával a Közoktatási Intézmény társulással
történő működtetéséről. A tárgyaláson jelen volt a helyi iskola igazgatója, a békési polgármesteri hivatal pénzügyi osztály vezetője is.Egyenlőre tájékoztató megbeszélés
folyt. Felvázolta mindkét fél az elvárását. Tulajdonképpen "semmi sem változik", azaz a gyerekek továbbra is Tarhoson tanulnak, a tanárok ugyanitt
maradnak. Az óraadó tanárok száma csökken. Az iskola telephelye lenne a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolának, ezért nem szükséges igazgatói státusz,
ezáltal Veresné Nagy Mária teljes óraszámban taníthatná a matematikát. Valószínű, hogy ő lenne a telephely vezetője, de ez nem jelent óraszám csökkenést. Kérdésként
merült fel, hogy mennyi időre kötnék meg a megállapodást. Minden év májusában kellene jeleznie mindkét félnek, ha valamilyen változást szeretne. Arról
beszéltek még, hogy gazdaságosabb lenne, ha a technikai rész fenntartása maradna saját fenntartásban. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolánál a
pedagógus személyzet, takarító illetve az irodai alkalmazott szerepelne. Kiszámolják, hogy mennyi az az összeg, amivel hozzá kell járulni. Ezzel tudják
biztosítani az ÖNHIKI feltételeit.
Molnár István: most tudnák-e biztosítani a létszámot?
Hornok Sándor: úgy néz ki, hogy igen, de a jövőt tekintve elég bizonytalan a helyzet.
ZÖLDFA UTCAI ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
Hornok Sándor: a Zöldfa utcai útburkolat felújítására ajánlatokat kért. Nem szükséges, de úgy látta jónak. Cementárius Kft ajánlata 8.605 e Ft. Csabaép Kft
ajánlata 8.464.920,- Ft. A HÓDÚT ajánlata 7.998 e Ft. A három ajálattevő közül a legkevesebbet javasolja elfogadni.
Szilágyi Anikó: ki döntötte el, hogy kiktől kér ajánlatot?
Hornok Sándor: öt helyről kért ajánlatot, ebből hárman küldték vissza. Felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2006. (V. 17.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöldfa utcai út útburkolatának felújítására benyújtott pályázatok közül a Hódmezővásárhelyi Útépítő
Kft ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza továbbá Tarhos község polgármesterét a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Balaton Henrietta: az ivóvíz rendeletet márciusban küldte meg a Vízművek Rt, melyből egy a. pont lemaradt. Ezt kifogásolta a Közigazgatási Hivatal, melyet
pótolni szükséges.
TARHOS FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Hornok Sándor: a Békés Megyei Bíróság 2006. április 25-én nyilvántartásba vette Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet. Most már hivatalosan működhet. A
testület nevében szeretné megköszönni a május 1-jei majális megrendezését.
Hornok Sándor tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt héten volt a Labdarúgó Szövetségnél, hogy megtudja mennyi tartozása van a Football Egyesületnek.
Nincs befizetve a játékosok játékengedélye, ami 110 e Ft. Ezt a játékosoknak kell kifizetni. Pankotai István ígérete szerint ez ki lesz fizetve. Ezen kívül 260 e
Ft nincs még kifizetve. Amennyiben ez az összeg nem kerül befizetésre, úgy a következő évadban nem játszhat a csapat. Ezt az összeget kellene befizetni
június 30-ig.
Szilágyi Anikó: ő is tájékozódott a hátralék összegéről, s neki 340 e Ft-ot mondtak. Pankotai István a játékengedélyekre megfizette a 118.260,- Ft-ot.
Hornok Sándor: most nem tudják kifizetni a tartozást, az egyesületnek kellene szponzorokat keresnie.
Szilágyi Anikó: ki kellene nyilatkozni, hogy nem az önkormányzat tehet arról, ha az egyesület megszűnik.
Hornok Sándor: van-e a képviselő-testületnek bejelentése?
Bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor 19 órakor zárt ülést rendel el.
k.m.f.
Hornok Sándor Dr. Balaton Henrietta
polgármester jegyző
Körözsi András Lászlóné Kovács Zoltán
hitelesítő hitelesítő

