Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 8-án megtartott 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, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők,
Dr. Balaton Henrietta jegyző, Kürti Sándorné Közokt. Int. és Könyvtár mb. vezető, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Nagy György Miklós egyesület elnöke, Borbély
Lászlóné, Gézárt Lászlóné, Lipcsei Jánosné, Vámos Jánosné önkormányzati dolgozók
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Dr. Halász István László képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1.

Tájékoztató a III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
3.

Beszámoló a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Előadó: Hornok Sándor polgármester
4.

Beszámoló a belső ellenőrzés megállapításairól, a szükséges intézkedések megtételéről

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
5.

Idősek Klubja vezetőjének beszámolója

Előadó: Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető
6.

Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója

Előadó: Molnár István tanyagondnok
7.

Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Tájékoztató a III. negyedévi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: ez egy tájékoztató, mely a szeptember 30-ai állapotot tükrözi. A kiadások és bevételek szinkronban vannak a költségvetéssel. Jelenleg
vannak fizetési nehézségei az önkormányzatnak, de várnak 4 millió forint ÖNHIKI támogatást. Amennyiben teljes egészében megérkezik a támogatás, úgy
fizetési nehézségek nem lesznek. Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Bunta Ferenc: miért 9886 e Ft szerepel ÖNHIKI támogatásként, pedig a pályázaton elnyert összeg 12674 e Ft?
Vámos Jánosné: a pályázaton elnyert összeg utalása havi rendszerességgel történik, így szeptember 30-ig a 9886 e Ft-ot kapta meg az önkormányzat, a
különbözet december 31-ig kerül kiutalásra. 4204 e Ft-ot viszont egy összegben utalják, amennyiben megítélik.
Hornok Sándor: amennyiben nem kapják meg a 4204 e Ft-ot, akkor szűkösen keretek tudnak működni. Folyamatban lévő beruházásoknál, a sportnál meg van előlegezve a
pénz, összege kb. 1.000.000,- ft, a HÓDÚT számlájára a pénz tartalékolva van.
Van-e még kérdés?
Bunta Ferenc: 23526 e Ft a felhalmozási kiadások és bevételek között is szerepel?
Hornok Sándor: ezt az összeget a SAPARD pályázaton nyerték meg, mely a hitel visszafizetésére szolgált, mivel a beruházói számla hitel felvételével került
kiegyenlítésre.
Dr. Halász István László távozik a teremből telefonálás miatt.
Bunta Ferenc: a forráshiány az eredetihez képest 7-8 ezer forinttal csökkent?
Vámos Jánosné: igen, a normatíva pótfelmérés eredményeképpen, valamint a 2005. évi pénzmaradvány elszámolása után módosult 23429 e Ft-ról 22618 e
Ft-ra.
Hornok Sándor: zárszámadáskor a normatíva elszámolása után plusz állami támogatásra voltak jogosultak és az eredeti költségvetésben tervezett
pénzmaradványt ez is módosította.
Dr. Halász István László visszajön a tanácskozó terembe.
Bunta Ferenc: mik dologi kiadások?
Dr. Balaton Henrietta: közüzemi szolgáltatói számlák és karbantartás jellegű (nem értéknövelő) kiadások, irodaszer, tisztítószer stb.
Bunta Ferenc: béren kívül vannak-e plusz juttatások betervezve?

Hornok Sándor: a kötelező juttatáson kívül, adómentesen adható természetbeni juttatás van betervezve, melyet decemberben fizetnek ki - vásárlási utalvány formájában -,
amennyiben erre lehetőségük van.
Dr. Balaton Henrietta: akkor van fizetésemelés, amikor a köztisztviselő a Ktv. szerint magasabb fizetési fokozatba lép. A ruházati költségtérítést a köztisztviselők részére
egyenlőre muszáj adni, valamint az étkezési utalványt adják még.
Bunta Ferenc: milyen összegű támogatásokat fizet az önkormányzat?
Hornok Sándor: a későbbiekben erre még vissza fognak térni, de annyit elmond, hogy a központilag kapott kb. 6 millió forintot lehet szociális juttatásokra fordítani,
lehet ugyan ennél többet is, ha van az önkormányzatnak pénze.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2006. (XI. 8.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
2./ Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a felsőoktatási tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanulók részére szól a Bursa Hungarica. Egy bizonyos összeget ad az önkormányzat,
ehhez ugyanennyit adhat a megyei önkormányzat - nem igen szokott adni - a minisztérium ugyanannyi összeggel egészíti ki a támogatást, mint az
önkormányzat és a megyei önkormányzat együttes összege.
Dr. Halász István László: van-e erre az önkormányzatnak pénze?
Hornok Sándor: jövő évi költségvetés terhe lenne.
Bunta Ferenc: hány személy kap jelenleg.
Hornok Sándor: jelenleg négyen kapnak támogatást.
Dolog Györgyné: az önkormányzat költségvetésében keretösszeg van meghatározva?
Hornok Sándor: nem, 2001-ben 2.000,- Ft-tal indult, majd 3.000,- Ft-ra változott kb. két éve. A gyerekek a minisztériumi támogatással együtt 6.000,- Ft-ot
kapnak. Az a gyermek, aki a megyei önkormányzattól is kap támogatást, az már 9.000,- Ft-ot kap. Ez a támogatás a költségvetés rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás fejezetében található.
Dolog Györgyné: a határozati javaslatban van egy rangsor, mi alapján van ez felállítva?
Hornok Sándor: szociális helyzet alapján van felállítva a rangsor.
Dr. Balaton Henrietta: a határozati javaslattal nem foglalkozhat most a testület, mivel először rendeletet kell módosítani.
Hornok Sándor: a 2001-es rendelet elavult, s ez akkor derült ki, amikor már a testületi anyag kiküldésre került. Majd soron kívüli testületi ülésen fognak
dönteni a határozati javaslatról.
Dr. Balaton Henrietta: november 30-áig muszáj elbírálni.
Dr. Halász István László: mennyi a keret erre? Javasolja, hogy azokat a gyerekeket támogassák, akikből profitálhat a község?
Hornok Sándor: tanulmányi ösztöndíjjal köthetik a diákokat a községhez, de a Bursa Hungarica nem az.
Dr. Balaton Henrietta: a régi rendelet szabályai szerint az volt jogosult az ösztöndíjra, akinél a családban az egy főre eső jövedelem 24.000,- Ft. Ez meglehetősen
elavult rendelkezés, mely 2001 óta nem került módosításra. A 9. § (1) bekezdés előírta a 2.000,- Ft-ot, nem ez volt a gyakorlat. Az ösztöndíj pályázat csak annyit ír elő, hogy
legalább 1.000,- Ft-ot. Minden egyes személlyel kapcsolatban az önkormányzatnak külön kell megállapítania az összeget, ezért sem jó a határozati javaslat. Minden egyes
személynél indokolni is szükséges és a határozati javaslat ebből a szempontból sem felel meg, és mindaddig, amíg a rendelet nem lép hatályba nem lehet
határozatot hozni.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 17/2001. (XI. 19.) rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2006. (XI. 09.) rendelete a 17/2001. (XI. 19.) számú rendelete (továbbiakban: R) a felsőoktatási
tanulmányokat folytató hátrányos szociális helyzetű fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv
melléklete)
3./ Napirend: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy ellátási formák alapján tekintsék át a beszámolót, s kérdéseiket is e szerint tegyék fel.
Bunta Ferenc: időskorúak járadékában egy fő részesült?
Gézárt Lászlóné: igen, de már ez is megszűnt, mivel az ellátott meghalt.
Hornok Sándor: a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma nőtt, melynek növekedése a jövőben már nem várható. Így a jövő évi költségvetés tervezésénél ezt
tekinthetik alapnak. Mi a véleménye az ügyintézőnek.?
Gézárt Lászlóné: 1-2 kérelem érkezik, tömegesen már nem fogják igényelni
Bunta Ferenc: az önkormányzatnak 10 %-ot kell finanszíroznia?
Gézárt Lászlóné: igen.
Hornok Sándor: szorgalmazták, hogy minél többen kérjék ezt a támogatást.
Dr. Balaton Henrietta: a támogatások kifizetésének határideje minden hónap 5. napja, és minden hónap 10-ig kell megigényelni.
Hornok Sándor: a támogatásokat megelőlegezik.
Gézárt Lászlóné: különbözetet igényelnek, mert január hónapban két igénylést nyújtanak be, egyik az aktuális hónapra vonatkozik, egy pedig előleg a következő
hónapra. Decemberben pedig elszámolnak.
Hornok Sándor: az átmeneti és temetési segélyeket helyi rendeletek szabályozzák.
Dr. Halász István László: a rendszeres szociális segély folyósítását miért szüneteltették?
Borbély Lászlóné: a rendszeres szociális segély szüneteltetése akkor történik, ha közhasznú, vagy közcélú munkát végez a jogosult. A szüneteltetés annyiszor fordul elő,
ahányszor munkát végez.
Dolog Györgyné: két fő 67 %-os rokkant, nekik nincs nyugdíjuk?
Borbély Lászlóné: nincs voltak jogosultak nyugdíjra.
Hornok Sándor: visszatérve a temetési segélyre tájékoztatásul elmondja, hogy összege 12.000,- Ft. Közgyógyellátásnál változott a törvény. A méltányossági
közgyógy nagyon rossz az önkormányzat számára. Eddig 19.350,- Ft-ba került az önkormányzatnak a közgyógy igazolvány, most viszont már nem így kell
fizetni, hanem %-os arányban. Pl. 9.000,- Ft-os gyógyszerköltség után kb. 30000 Ft-ot kell fizetnie az önkormányzatnak. Ha ez jövőre is így lesz, akkor a méltányossági
közgyógyellátást felül kell vizsgálni, mivel nem tudják majd finanszírozni.
Dr. Halász István László: jövőre már nem lesz közgyógy a megszorítások miatt.
Dr. Balaton Henrietta: a helyi rendeletben a szociális törvényben megszabott minimum határokat foglalta, ennél szigorúbbat nem tudott készíteni.
Hornok Sándor: a közcélú és közhasznú foglalkoztatás is felfogható szociális támogatásnak. Sokkal jobban járnak azok, akik bejöhetnek dolgozni, hisz a
követelmények velük szemben nem olyan nagy. A szociális juttatások közé lehet még sorolni a szociális étkeztetést is.
Bunta Ferenc telefonhívás miatt távozik az ülésről.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Bunta Ferenc visszajön a tanácskozó terembe.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
4./ Napirend: Beszámoló a belső ellenőrzés megállapításairól, a szükséges intézkedések megtételéről
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a belső ellenőrzést 2005-ben még a Sarkadi Kistérség belső ellenőrei végezték, 2006-tól viszont a Békési Kistérség belső ellenőrei. Három belső ellenőr
dolgozik főállásban a kistérség 10 településén. Éves ütemterv alapján az önkormányzatok iránymutatása szerint végzik munkájukat. Feladatuk, hogy feltárják a
hiányosságokat, esetleges hibákat. Jegyzőnek van-e kiegészítése?
Dr. Balaton Henrietta: nincs.
Dolog Györgyné: az Idősek Klubjának alapító okirata és a polgármesteri hivatal alapító okirata között eltérés van, miért?
Dr. Balaton Henrietta: ez már több éve így szerepel nem tudja megmondani, hogy miért, de a hiba kijavításra fog kerülni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről szóló 2006. évi beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazatta az alábbi határozatot hozza:
63/2006. (XI. 08.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2006. évi belső ellenőrzésről készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
5./ Napirend: Idősek Klubja vezetőjének beszámolója
Előadó: Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető
Hornok Sándor: az Idősek Klubja jelenleg a beszámolóban foglalt ellátásokat biztosítja. A feladatokra normatív támogatást kap az önkormányzat. A normatíva
elszámolására általában év végén kerül sor.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Halász István László: Kiszelné Pankotai Erzsébet munkáját lelkiismeretesen végzi, ezért elismerését fejezi ki.
Hornok Sándor: a testület egyetért Dr. Halász István László észrevételével.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: köszöni az elismerő szavakat.
Bunta Ferenc: nincs túlóra a hétvégi munkáért?
Kiszelné Pankotai Erzsébet: nincs túlóra, nem is lehet. A szociális munka ilyen, ha szükséges hétvégén is el kell látni.
Dr. Halász István László: javasolja, hogy találjanak valamilyen megoldást, hogy az elvégzett munkáért pénzt is kapjon. Békésen és Mezőberényben is működik
a jelzőrendszeres segítségnyújtás.
Hornok Sándor: folyamatban van Békés Kistérséggel.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az Idősek Klubja munkájáról szóló beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Klubja munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
6. Napirend: Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója
Előadó: Molnár István tanyagondnok
Hornok Sándor: a tanyagondnoki ellátás szintén normatív támogatással működik. Ebben az évben 2 millió forint a normatíva, mely fedezi is a működést, a gépjármű
költségeit a tanyagondnok munkabérét stb. A gépjárművet 2001-ben vásárolták, melyet célszerű lenne lecserélni, erre pályázatot lehet ismét benyújtani.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dolog Györgyné: a 142 külterületi lakosból mennyi a vizesfási?
Hornok Sándor: ennyi fő után kapunk normatív támogatást.
Bunta Ferenc: a tanyagondnok munkáltatója az önkormányzat. Milyen juttatásokat kap?
Hornok Sándor: a tanyagondnoki feladatokat rugalmas munkaidőben lehet ellátni, hiszen van amikor vasárnap is dolgoznia kell. Pl. minden vasárnap a vizesfási
gyerekeket buszhoz kell szállítani, hiszen nincs buszjárat, vagy hétvégi rendezvényre kell beszállítani a külterületi lakosokat, stb.
Bunta Ferenc: nincs rögzítve sehol, hogy a tanyagondok mennyit dolgozik?
Dr. Balaton Henrietta: ezért írta le a beszámolójába - amit a belső ellenőrök is hiányoltak -, hogy nincs egyetlen olyan nyilvántartás sem, ami alapján megállapítható
lenne, hogy a tanyagondnok mennyi idő alatt végzi munkáját. Nem lehet ellenőrizni a munkaidő letöltését.
Bunta Ferenc: a kocsi mennyit megy? Mennyi a kocsi normája?
Molnár István: 10-11 l, menetlevél alapján történik az elszámolás.
Dr. Halász István László: tapasztalata az, hogy a tanyagondnokra mindig, mindenkor lehet számítani, hiszen ha nem kap mentőt a beteg szállítására, akkor a
tanyagondnok megoldja a problémát.
Hornok Sándor: a tanyagondnoki feladata nagy része túlórának számítana, ezért nem lehet meghatározni a munkaidőt.
Bunta Ferenc: a km-rel csak el kell számolni?
Hornok Sándor: arra szolgál a menetlevél.
Bunta Ferenc: a km nincs korlátozva?
Molnár István: a feladatok elvégzésekor figyelnek arra, hogy a normatívába beleférjenek.
Hornok Sándor: nem csak a tanyagondnoki feladatokat lát el, hanem bérfuvarokat is teljesít, a helyi nyugdíjasok számára bevásárol.
Molnár István: a bérfuvar tarifáját rendelet szabályozza.
Bunta Ferenc: a normatíva elegendő a feladat ellátására, ebben minden benne van?
Hornok Sándor: a bérfuvar bevételével és a normatívával a szolgálat nem kerül plusz költségbe.
Bunta Ferenc: ha nem költik el a normatívát?
Dr. Balaton Henrietta: akkor azt vissza kell fizetni.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Dr. Balaton Henrietta: 2006 évről mikor fog beszámolni a tanyagondnok? Mindegyik beszámoló 2006. évről szólt. Tavaly nem számolt már be 2005. évről?
Hornok Sándor: 2005. év befejezéséről nem volt beszámoló.
Molnár István: javasolja, hogy a beszámolókat évzárást követően készítsék el.
Hornok Sándor: javasolja, hogy az elmúlt évről szóló beszámolókat az éves költségvetési beszámolóval egyidőben tárgyalják. Megfelel-e?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a tanyagondnoki ellátásról szóló beszámolóról.
Dr. Balaton Henrietta: egyhangú nem lehet!
Molnár István: nem fogadhatja el a saját beszámolóját?
Dr. Balaton Henrietta: tőle elfogadhatja, csak szól, hogy szerinte összeférhetetlen.
Hornok Sándor: saját beszámolójára nyugodtan lehet szavazni.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi tanyagondnoki ellátásról szóló beszámolót elfogadja.
7./ Napirend: Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: van-e módosító javaslata a testületnek?
Dr. Balaton Henrietta: igyekezett úgy összeállítani tervet, hogy az állami pénz felhasználásával kapcsolatos feladatok kerüljenek ellenőrzésre. A szociális ellátások
ellenőrzését még a Sarkadi Kistérség ellenőrei végezték. Legfontosabbnak tartja a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzését. A
közcélú foglalkoztatásra azért gondolt, mert állami pénz itt is van.
Szilágyi Anikó: nem lenne célszerű a tanyagondnoki szolgálat ellenőrzését hamarabb elvégezni?
Dr. Balaton Henrietta: a tanyagondnoki szolgálat ellenőrzése az 1. pontban benne van, mert a normatíva részét nézik. Az ellenőrzési terv elfogadása után a belső
ellenőrök beépítik az egész éves programjukba, majd megbízás alapján végzik el a feladatot. A tanyagondnoki feladat ellenőrzésekor arra gondolt, hogy üzemeltetési
szabályzat, gépjármű használat stb.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a 2007. évi belső ellenőrzési tervről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
66/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint határozza meg.
Ellenőrzési feladat Feladatellátás ideje
1. 2006. évi kötött felhasználású normatív állami január- február
hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata
2. Egyes szociális ellátások megállapításának, folyó- március-április
sításának jogszerűsége
3. Tanyagondnoki szolgálat átfogó ellenőrzése június-július
4. Közcélú foglalkoztatás átfogó ellenőrzése október-november
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
Hornok Sándor polgármester rövid szünetet rendel el.
Szünet után az ülés folytatódik.
Bejelentések
1./ Bejelentés: Munkabérhitel

Hornok Sándor: jelenleg a számlán 1,4 millió forint van, de tartalékolni kell 1 millió forintot a HÓDÚT-nak, valamint 960 e Ft-tal tartozik a Belügyminisztérium.
A bérhitelt akkor lehet igénybe venni, amikor bérkifizetés van, hónap közben ezt már nem lehet igényelni. Kéri a testület utólagos jóváhagyását. Igazából bérhitel
felvételéhez nem szükséges testületi jóváhagyás, mivel ez nem működési hitel. A jegyző csökönyössége miatt került ez a testület elé.
Bunta Ferenc: az a véleménye, hogy legközelebb hívjanak össze rendkívüli ülés.
Hornok Sándor: ennek nincs akadálya.
Papp József: nyilván el fogják fogadni, de legközelebb előre tudjanak erről.
Dr. Balaton Henrietta: szűkösen el tudtak volna boldogulni, de ezt látták a legjobb megoldásnak. Őmindig ragaszkodik a testületi üléshez.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a bérhitel felvételével kapcsolatos határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja munkabérhitel kérelmét az OTP Bank Rt Békési fiókjához.
A hitel igénylésének oka, hogy az állami támogatások nem nyújtanak fedezetet a munkabérek kifizetéséhez.
A hitel összege: 1.500.000,- Ft.
A hitel igénybevételének időpontja: 2006. november 02.
A hitel törlesztésének módja: az állami támogatás megérkezésekor egyösszegben.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a polgármester azon átmeneti intézkedéséhez, melyben 2006. október 30-án az OTP Bank RT Békési
fiókjához fenti összegű bérhitel kérelmet nyújtott be.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Bejelentés: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Dr. Balaton Henrietta: a szakfeladatok miatt kell módosítani az Alapító Okiratot, azért hogy csak a jelenleg használt szakfeladatok szerepeljenek benne. A
változás kivették az iskolával kapcsolatos szakfeladatokat, a napközi ellátást és a pénzbeli ellátásokat pedig megosztották. A módosításokra azért van
szükség, hogy ha normatíva felülvizsgálat történik naprakész legyen.
Hornok Sándor: a tanyagondnoki szolgálatot még mindig nem látja?
Dr. Balaton Henrietta: nem is kell, mert a családsegítés szakfeladaton szerepel. Vámosné tájékoztatta, ő könyvel, s ő azt mondta, hogy nem kell belevenni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
68/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának szakfeladatait az alábbiak szerint módosítja:
Ellátandó alaptevékenység szakfeladatai:
751153 Önkormányzat igazgatási tevékenység
751768 Intézményi vagyon működtetése
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolg.
751878 Közvilágítási feladatok
751966 Önkorm.feladatra nem tervezhető elszám.
851219 Háziorvosi szolgálat
851297 Védőnői szolgálat
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853266 Nappali szociális ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás
853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
924025 Verseny és élsport
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltat.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3. Bejelentés: A Vízművek kérelme a Makkosháti vízmű leselejtezésére, értékesítésére.
Hornok Sándor felolvassa a Vízművek levelét. (a levél a jegyzőkönyv melléklete)
Dolog Györgyné: hol van ez a Makkoshát?
Hornok Sándor: Békéscsaba szélén, Gyula irányában a régi vízműtelep.
Bunta Ferenc: leselejtezés után értékesítés?
Molnár István: ebből részesül az önkormányzat?
Hornok Sándor: az önkormányzat közvetlenül pénzt nem kap, mivel kevés szavazattal rendelkezik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a Makkosháti Vízműtelep selejtezéséről.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata hozzájárul a résztulajdonát képező, a Békés Megyei Vízművek Rt üzemeltetésében lévő a Közép-Békési Regionális Rendszer részének
tekintendő (BékéscsabA) Makkosháti Vízmű leselejtezéséhez illetve lebontásához.
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
4. Bejelentés: A Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Hornok Sándor: Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kezdeményezi, hogy Békés várossal és a környező településekkel együtt tűzoltó köztestületet alapítsanak.
Jelenleg van együttműködési szerződés az egyesülettel, évente 30.000,- Ft-tal támogatják is. Ezért tűz és egyéb káresemény esetén segítséget nyújtanak. Van lehetőség
arra, hogy állami támogatás lehívásával pénzt szerezzenek, ha több település társulásával köztestületet hoznak létre. Az egyesületnek 3 ajánlata van a hozzájárulást illetően. A
legkedvezőbbet ismerteti, ha lakosságarányosan járulnának hozzá - Tarhos lakosság száma 2006. január 1-jén 984 fő -, akkor 8,- Ft/fő/hó kellene fizetni, vagyis
évente 94.464,- Ft-ba kerülne. Békés már meghozta a döntést.
Bunta Ferenc: milyen felszereltséggel rendelkeznek?
Hornok Sándor: elég jó a felszereltségük, szivattyúk, tűzoltókocsik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megfogalmazza a határozati javaslatot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
70/2006. (XI. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Békés Város Önkormányzata által alapítandó Önkéntes
Tűzoltó Köztestületbe. A köztestület hozzájárulói díjat maximum 8,- Ft/fő összegben tudja vállalni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor 17 órakor zárt ülést rendel el.
k.m.f.
Hornok Sándor Dr. Balaton Henrietta
polgármester jegyző
Dr. Halász István László Dolog Györgyné
hitelesítő hitelesítő

