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Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 22-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, Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Molnár István, Papp József képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Lipcsei
Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Bejelentetten távol vannak Dr. Halász István László és Szilágyi Anikó képviselők. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Molnár István és Papp József képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
A nyilvános ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend
3./ Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló 16/2004. (III. 25.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadja megtárgyalásra.
3./ Napirend: Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló 16/2004. (III. 25.)
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a rendelet módosításának részleteit az elmúlt testületi ülésen megbeszélték. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló 16/2004. (III. 25.) rendelet módosításáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (XI. 23.) rendelete a Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló 16/2004. (III. 25.)
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
Hornok Sándor: van-e közérdekű bejelentés?
Dr. Balaton Henrietta: az Alkotmánybíróság döntése szerint a Vízművek Rt-nek nincs jogosultsága alapdíjat bevezetni, ezért több évre visszamenőleg a vízdíjról szóló
rendeletek alkotmánysértő. Úgy tűnik, hogy minden felelősséget a települési önkormányzatok jegyzőire próbálnak hárítani. A Vízművek Rt most körleveket küld a
Közigazgatási Hivatalhoz, jegyzőkhöz, polgármesterekhez, azért hogy neki ne legyen anyagi hátránya, valamint a törvénysértés alól próbálnak kihátrálni. Az
Alkotmánybíróság határozata arról szól, hogy mindaddig, amíg az alapdíj szerepel, addig alkotmánysértő lesz a helyi rendelet, viszont kénytelen a helyi önkormányzat
rendeletet alkotni, mert hat hónapos türelmi idő van ezeknek a rendeleteknek a törvényessé tételére. Problémája az, hogy meg kell, hogy alkossa a törvénysértő vízdíjas
rendeletet, mert nincs más lehetőség. Ha nem alkotják meg, akkor a komoly összeget az önkormányzatokra fogja áthárítani a Vízművek. Tehát meg kell alkotni a
törvénysértő vízdíjrendeletet.
Molnár István: hány éve van a törvénysértés?
Dr. Balaton Henrietta: nem tudja megmondani.
Hornok Sándor: a lakosságnak kellett fizetnie.
Dr. Balaton Henrietta: de törvénysértő, megállapították, hogy alapdíjat bevezetni nem lehet.
Molnár István: a Vízművek nem tudja visszavonni?
Hornok Sándor: év végén a testület jóváhagyja az általuk közölt ivóvíz díjat. Az önkormányzat ezt mindig megszavazza. Már ezt az anyagot ki is küldték.
Dr. Balaton Henrietta: ő szól, hogy ez törvénysértő.
Bunta Ferenc: az Alkotmánybíróság megállapította, hogy törvénysértő és ezzel le is van zárva?
Dr. Balaton Henrietta: hat hónapos türelmi idő van, hogy törvénysértő rendelet alkalmazása mellett törvényessé tegye a Vízművek. Tehát decemberbe ismét be kell
hoznia a rendeletet, hogy vízdíjat lehessen szedni, hogy a Vízműveknek ne legyen jövedelem kiesése.
Bunta Ferenc: meddig kell eldönteni ezt?
Dr. Balaton Henrietta: december 13-án dönteni kell, hogy január 1-jével vízdíjat lehessen szedni.
Papp József: így akkor könnyű lesz a jegyzőkre hárítani a felelősséget, hiszen törvénysértő rendeletet készítenek elő.
Dr. Balaton Henrietta: a Vízművek megígérte, hogy márciusra vagy májusra legálissá teszi a vízdíjat. Valamit kitalálnak az alapdíj helyett.
Több hozzászólás ezzel kapcsolatban nem hangzik el.
Dr. Balaton Henrietta: a következő testületi ülésre az SZMSZ módosítására kerül sor. Van-e a képviselőknek kérésük, valamint ragaszkodnak-e a testületi ülések
hangrögzítéséhez.
Bunta Ferenc: majd döntenek erről, ha mindenki jelen lesz.
Molnár István: a jelenlegi módszer költséges?
Dr. Balaton Henrietta: nem, de nem a legalkalmasabb ez a módszer, mert nem mindig lehet hallani.
Hornok Sándor: rengeteg kazettába kerül. Van ahol nem készül hangfelvétel. Azt kell eldönteniük, hogy szükséges-e a hangfelvétel, vagy sem.
Képviselő-testület: igen szükséges hangfelvétel.
Van-e még bejelentés?
Papp József: az Ügyrendi Bizottságnak kell-e tartani alakuló ülést?
Dr. Balaton Henrietta: igen, amelyen el kell készítenie az éves munkatervét, tulajdonképpen ezért nem is sürgette.
Hornok Sándor: a képviselő-testület jövő évi munkatervén kell alapuljon az Ügyrendi Bizottság munkaterve.
Papp József: a költségvetés mikor készül?
Hornok Sándor: az előzetes normatíva igénylés most készül.
Papp József: nem lehetne betervezni a Sportegyesület támogatását?
Molnár István: nincs arra példa, hogy a környező településen hogyan működik a sport?
Hornok Sándor: nincs róla tudomása, de kéri a képviselőket, hogy érdeklődjenek erről. Az önkormányzat nem működtethet versenysportot, az ÖNHIKI-s települések
pedig egyáltalán nem.
Papp József: nem lehetne mégis betervezni valamilyen módon?
Dr. Balaton Henrietta: az a baj, azért kell az önkormányzatnak mindig finanszíroznia, mert úgy gondolják, hogy az önkormányzatnak ez kötelessége. A
következő évi költségvetésnél olyan szintű megszorításokra lesz szükség, hogy azt is kétségesnek tartja, hogy egyéb támogatásokat kifizessen az önkormányzat.
Hornok Sándor: a koncepció után, a költségvetést két fordulóban tárgyalják. A koncepció tárgyalásakor kell kitalálni, hogy mi történjen a sporttal.
Versenysportot viszont nem támogathatnak.
Bunta Ferenc: mennyi a rezsiköltsége a sportépületnek.
Hornok Sándor: 800 ezer forint van betervezve. A rezsiköltséget a gázszámla nagyon megnöveli, tavaly az utolsó hónapban 100.000,- Ft volt. Még mindig
tartoznak 200.000,- Ft-tal, mert úgy vállalta át, hogy ha lesz pénz akkor majd fizetnek. De ez még a múlt évi. Erre az évre az MLSZ-nek kb. 300.000,- Ft
követelése van még. Az egyesület nem fizette be csak a játékos engedélyeket, ennek az összegét a pártoló tagok adták össze. A nevezési díj, egyéb díjak
még nincsenek befizetve. Arra kaptak felszólítást.
Molnár István: a gázfűtést nem lehet kiváltani?
Hornok Sándor: a lehetőség nem adott.
Papp József: a közhasznú egyesület nem vehetné a szárnyai alá?
Hornok Sándor: nem tudják mindig kisegíteni a sportot. A felnőttek között talán egy tarhosi van.
Molnár István: a sportegyesület nem tud bevételt produkálni?
Több sporttal kapcsolatos hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt a testületi ülést bezárja.
k.m.f.
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