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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Dolog Györgyné korelnök
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, Priskin Jánosné HVB elnöke, Juhászné Gubena Piroska HVB tag, Kürti Sándorné Közokt. Int. és Könyvtár mb. vezető, Id. Hornok Sándor
Nyugdíjas klub vezetője, Nagy György Miklós egyesület elnöke, Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke, Belenta Anna, Borbély Lászlóné, Gézárt Lászlóné, Lipcsei
Jánosné, Vámos Jánosné önkormányzati dolgozók
Dolog Györgyné, mint az alakuló ülés levezető elnöke köszönti a Hornok Sándor polgármestert, a képviselőket, Dr. Balaton Henrietta jegyzőt, Priskin Jánosnét a Helyi
Választási Bizottság elnökét, az intézmények vezetőit, civil szervezetek vezetőit és a megjelent vendégeket.
Az alakuló ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Bunta Ferenc és Dolog Péter képviselőket javasolja.
Egyetértenek-e a hitelesítők és a jegyzőkönyvezető személyével?
Képviselő-testület: egyhangúlag, igen.
Dolog Györgyné ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
2./ Képviselők és polgármester eskütétele
3./ Polgármesteri program ismertetése
4./Polgármester illetményének megállapítása
5./ SZMSZ módosítása
6./ Ügyrendi Bizottság megválasztása
7./ Alpolgármester megválasztása
8./ Munkaterv elfogadása
Egyetértenek-e a napirenddel?
Képviselő-testület: egyhangúlag, igen.
1./Napirend: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
Dolog Györgyné felkéri Priskin Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét az első napirend megtartására.
Priskin Jánosné: tisztelettel köszönti a megjelenteket. A bizottság három tagból állt, tagjai Juhászné Gubena Piroska, Egri Henriett Margit és Priskin Jánosné. Munkájukat
segítette a Helyi Választási Iroda részéről Dr. Balaton Henrietta. A választás befejeztével a bizottság megállapította, hogy mindkét szavazókörben a választás törvényes
keretek között zajlott le, a választás alatt semmilyen rendkívüli esemény nem történt. Az adatlapok és a jegyzőkönyvek ellenőrzését követően rögzítették.A törvényes
határidőn belül a választás eredményével kapcsolatban fellebbezés jogorvoslattal senki nem élt, így a végleges eredmény a következő:
Tarhos lakossága közül 471-en éltek szavazati jogukkal. Ebből érvényes szavazat polgármester esetében 464, képviselők esetében 461. A bizottság megállapította,
hogy Tarhos község polgármestere Hornok Sándor. A képviselő-testület tagjai: Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp
József, Szilágyi Anikó. Gratulál a megválasztásukhoz.
Kéri a képviselőket és a polgármestert, hogy a megbízóleveleket vegyék át.
Megtörténik a megbízólevelek átvétele.
2./ Napirend: Képviselők és polgármester eskütétele
Dolog Györgyné átadja a szót Dr. Balaton Henrietta jegyzőnek.
Dr. Balaton Henrietta: tisztelettel köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, az intézmények vezetőit, a polgármesteri hivatal dolgozóit, a civil szervezetek vezetőit.
Elmondja, hogy az eskütegyenként, névsor szerint fogják letenni a képviselők, a helyi választási bizottság elnökének előolvasásával. Ezt követően - az eskü letétele után
- a polgármester teszi le az esküt a képviselő-testület előtt. A polgármester szintén a helyi választási bizottság elnökének előolvasása alapján fogja letenni az esküt. Az eskü
letétele előfeltétele az önkormányzati képviselők, polgármester jogainak gyakorlásához. Átadja a szót a helyi választási bizottság elnökének és megkéri, hogy az eskü letételét
bonyolítsa le. Az eskü letételét követően alá kell írnia mindenkinek az esküokmányát.
Priskin Jánosné: megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü ideje alatt szíveskedjenek felállni.
Felkéri a képviselőket, hogy névsor szerint egyenként mondják utána az eskü szövegét.
Bunta Ferenc képviselő leteszi az esküt.
Dolog Györgyné képviselő leteszi az esküt.
Dolog Péter képviselő leteszi az esküt.
Dr. Halász István László képviselő leteszi az esküt.
Molnár István képviselő leteszi az esküt.
Papp József képviselő leteszi az esküt.
Szilágyi Anikó képviselő leteszi az esküt.
Dr. Balaton Henrietta: megállapítható, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja letette az esküjét, ezután a polgármesternek kell a képviselő-testület előtt letennie az
esküt.
Priskin Jánosné: felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Hornok Sándor polgármester leteszi a képviselő-testület előtt az esküt.
3./ Napirend: Polgármesteri program ismertetése
Dolog Györgyné: felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy ismertesse programját.
Hornok Sándor: tisztelettel köszönti a képviselő-testületet, kedves vendégeinket. Ezúton szeretné megköszönni a választási bizottság munkáját, azt, hogy hibátlanul,
lelkiismeretesen látták el munkájukat. Ilyenkor, amikor egy ciklus kezdődik, kell készíteni egy polgármesteri programot,ami alapjául szolgál majd a később meghozandó
gazdasági programnak. Nagyvonalakban vázolja az elképzelést az elkövetkezendőkre. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött, élhetőbbé vált településünk.
Megfelelő színvonalon működtetjük intézményeinket, az előírt alapfeladatokat hitel felvétele nélkül sikerült ellátni. Több fejlesztést, beruházást valósítottunk meg,
melyhez hazai, illetve uniós pályázati támogatást nyertünk el. A beruházások számát és nagyságát a rendelkezésre álló kevés önrészünk korlátozta. Ennek
ellenére jelentősen haladtunk a település infrastrukturális fejlesztésében is. Folytatnunk kell ezt a munkát a következő ciklusban is. Az újabb négy évre fontos
feladatunk, hogy megfeleljük az újabb kihívásoknak is. Településünk jövője nagyban függ az ország vidékpolitikájától, de a fennmaradás kulcsa nálunk van, mi
tehetjük a legtöbbet a lakóhelyünkért azzal, hogy időben és jól reagálunk-e a változásokra, lehetőségekre. Jelenleg folyik a közigazgatás a közoktatás és az
egészségügyi ellátás átalakítása. A közoktatási feladatok többségét, valamint néhány szociális alapellátást - orvosi ügyeletet, belső ellenőrzést - már kistérségi társulásban
látjuk el. További feladatok térségi szintű ellátása várható, a kormány intézkedések és az önkormányzatokat érintő megszorító intézkedések miatt. A fejlesztések
szempontjából fontos Tarhos kistérségi szerepének megtalálása, a második Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elsősorban kistérségi, térségi, vagy regionális szinten
juthatunk fejlesztési támogatásokhoz. Nagyon fontos a korszerű térségi szemlélet elsajátítása. Elengedhetetlen feladatunk tehát, hogy megtaláljuk szerepünket a
Békési Kistérségben és aktív szerepet vállaljunk a térség fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában. Igen nagy hangsúlyt kell fektetni a kistérségi,
valamint a regionális összefogásra, mert a térség összehangolt fejlesztése nélkül elképzelhetetlen Tarhosfejlődése. A pályázati lehetőségek kihasználása. Jelenleg
négy - ilyen jellegű - ebben a ciklusban megvalósítandó projektben vagyunk benne, a széles sávú Internet kiépítése, az orosházi Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése,
Vízminőség-javító Program, állati hulladék gyűjtési rendszer megvalósítása, amely egyúttal a régi szeméttelep, dögtér rekultivációját is jelenti. Hasonló térségi
összefogáson alapul a Leader+ Vidékfejlesztési Közösség is, amelynek tagjai vagyunk. Tagjai vagyunk továbbá a Natúrpark Egyesületnek is, amely elsősorban
turisztikai jellegű pályázatok elnyerésére ad segítséget. Az öko- és turisztikai szolgáltatások fejlesztését, ilyen jellegű pályázatok elnyerését előtérbe kell helyeznünk.
Térségi összefogással továbbra is keressük a lehetőséget a szennyvíz elhelyezésre, kezelésre. A pénzügyi és pályázati lehetőségek függvényében a következő
fejlesztéseket helyezzük előtérbe ebben a ciklusban:
1.

az útalappal rendelkező útszakaszok aszfaltozása - Rákóczi út-Zöldfa utca -,

2.
3.
4.

Kossuth utcai járda egyes szakaszainak cseréje,
az ABC előtti járda, árusító helyének térburkolása,
a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, felújítása,

5.

a foglalkoztató épület felújítása új feladatnak megfelelően,

6.

Zöldfa utca, Táncsics utca hiányzó csapadékvíz-elvezető árok kiépítése,

Gondoskodni kell továbbá a középületek, közterületek felújításáról, karbantartásáról. Gondoskodnunk kell arról, hogy erős legyen a lakosok településhez való kötődése
is és erősödjön az összetartozás érzése, aktívabb szerepet vállaljanak a település fejlesztésben, szépítésben. A közösségi élet formálása, kulturális tevékenység szervezésére
létrejött Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet kiemelten szükséges támogatni - nem elsősorban pénzbeli támogatásra gondolok - mivel önkormányzati feladatokat
végez. Támogatásra javasolom továbbá a Nyugdíjas Klubot, mely jelenleg a legnagyobb létszámú civil szervezet, és jól működik, jól szervezi a nyugdíjas lakosságot.
Továbbra is támogatásra javaslom a Polgárőr Egyesületet, amely szintén fontos közfeladatot lát el. Továbbra is takarékosságra kell törekedni, csökkenteni kell a működési
kiadásokat. Minden lehetőséget ki kell használni, hogy községünk gyarapodjon. A képviselő társaimtól azt kérem, hogy ténylegesen a település képviselői legyenek ezáltal a
lakosok jogos érdekeit képviseljék, a többségük akaratát szolgálják. Ne csak a testületi üléseken való részvételre korlátozódjon a tevékenységük. El kellene azon gondolkodni
a következő testületi ülésig, hogy a képviselők vállaljanak-e konkrét feladatokat? Tehát, hogy településrészeket, utcákat képviseljenek, illetve különböző közfeladatokat
lássanak el.
Köszöni a meghallgatást.
4./ Napirend: Polgármester illetményének megállapítása
Dolog Györgyné: felkéri Dr. Balaton Henrietta jegyzőt, hogy ismertesse a polgármester illetményének megállapításához szükséges jogszabályokat.
Dr. Balaton Henrietta: a polgármester főállású polgármesterként jelöltette magát, s a lakosság eszerint választotta meg. A főállású polgármesternek nem tiszteletdíj,
hanem illetmény jár. A polgármester illetményének két összetevője van, a mindenkori köztisztviselői alapilletmény és a polgármesterek jogállásáról szóló jogszabályban
meghatározott szorzó, szorzata, amit összegszerűen kell megállapítani. Jelenleg a köztisztviselői alapilletmény 36.800,- Ft, 1000 főnél kevesebb lakosú településen a
polgármester szorzószáma 7-9-ig terjedhet.
Molnár István: ezt nem zárt ülésen kellene tárgyalni?
Dr. Balaton Henrietta: nem. Tehát a polgármester illetménye legkevesebb 36.800-nak a 7-szerese, a legtöbb pedig a 36.800-nak a 9-szerese lehet. A
polgármesternél, illetve a későbbiek során az alpolgármesternél és a képviselők tiszteletdíjának megállapításánál - már itt szeretné elmondani - az Ötv. 14. §
értelmében az aki, vagy akinek a hozzátartozója az adott ügy érinti, az illetőnek kell az érintettségét bejelentenie. Ami azt jelenti, hogy amikor a polgármester, vagy
az adott képviselő érintettnek érzi magát az ügyben, be kell jelentenie az érintettségét. Az érintettségről a képviselő-testületnek minősített többséggel kell szavaznia,
mégpedig oly formában, hogy azérintettség miatt kizárja az illetőt, vagy nem. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a szavazásból nem zárja ki - most a polgármestert a
saját illetményének megállapításánál, majd a későbbiekben az alpolgármestert az alpolgármesteri tisztség megválasztásánál -, akkor az teljesen törvényes út, akkor 8
fővel folyik a szavazás és a polgármester a saját illetményéről szavaz. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy az érintettséget olyan jellegűnek tartja, hogy kizárják az érintett
felet a szavazásból, akkor ő nem vesz részt a döntéshozatalban, viszont a döntés minőségénél jelenlévő képviselőnek kell tekinteni. Tehát azoknál a szavazásoknál, ahol a
törvény minősített többséget ír elő, a kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek tekintendő, de nem szavaz. A polgármesternek és valamennyi
képviselőnek a megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül be kell jelenteni azösszeférhetetlenségi okot. A későbbiekben ismerteti a képviselői összeférhetetlenséget.
Amennyiben a képviselő, polgármester az összeférhetetlenségét nem jelenti be és ez a későbbiekben kiderül, Önöknek származhat problémája. A polgármester
összeférhetetlenségét az Ötv. 33/A §-a taglalja(részletesen felsorolja). A polgármesterek jogállásáról szóló jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a polgármester az
önkormányzat érdekében végzett munkájáért, a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggően az általa megelőlegezett
számlákkal igazolt szükséges költségeinek megtérítését megkaphassa, vagy pedig a polgármester választása szerint költségátalány megállapítását kérheti.
Amennyiben polgármester költségátalány megállapítását kéri, abban az esetben a képviselő-testületnek kell meghatároznia a jogszabályban meghatározott
illetményének a minimum 20, maximum 30 %-a közül melyiket adja a polgármesternek. Ezt a polgármesternek kérnie kell. A polgármester illetményét egyszerű többséggel,
nyilvános ülésen kell megválasztani. Megkéri a jelenlévő képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a polgármester illetményére.
Hornok Sándor: bejelentem személyes érintettségemet, nem veszek részt a szavazáson.
Dr. Balaton Henrietta: a polgármester bejelentette személyes érintettségét és nem kíván részt venni a szavazáson, ettől függetlenül szeretné, ha polgármester
kizárásáról a képviselő-testület döntene.
Molnár István: erről most muszáj dönteni?
Dr. Balaton Henrietta: igen.
Dolog Györgyné kéri a képviselő-testületet, hogy a polgármestert - személyes érintettség miatt - a szavazásból zárják ki.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodás mellett Hornok Sándor polgármestert illetményének megállapításáról szóló szavazásból kizárja.
Dr. Balaton Henrietta: szeretne javaslatot kérni az illetményre vonatkozóan, legalább 7-es szorzó, maximum 9-es szorzó.
Dr. Halász István László: a múlt ciklusban mennyi volt?
Dr. Balaton Henrietta: a múlt ciklusban 7-es szorzó volt.
Dr. Halász István László: legyen 8-as szorzó.
Dr. Balaton Henrietta: Dr. Halász István László javaslata alapján - 8-as szorzó - az illetmény összege 294.400,- Ft.
Dolog Györgyné kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak Dr. Halász István László képviselő javaslatáról.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét 2006. október 01-jétől 294.400,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: költségátalányt kér.
Dr. Balaton Henrietta: a jogszabály úgy szól, hogy amennyiben a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület köteles határozni
a következő ülésén. Azonban az nem kizárt, hogy most döntsenek, az alakuló ülésen. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a képviselő-testület
ülésének napjától a határozat meghozatalának napjáig a költségátalány minimális összege illeti meg a polgármestert, vagyis a 294.400,- Ft-nak a 20 %-a - 58.880,Ft -.
Molnár István: eddig mennyi volt?
Dr. Balaton Henrietta: eddig is 20 % volt. Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy ebben a kérdésben döntenek-e?
Molnár István: igen.
Dr. Halász István László: ő 30 %-ot javasol.
Bunta Ferenc: a döntést elhalaszthatják?
Dr. Balaton Henrietta: el is halaszthatják, de addig, amíg nem hoznak döntést a 20 %-ot fogja kapni.
Dolog Györgyné: szavazzanak először arról, hogy a költségátalánnyal kapcsolatos döntést most meghozzák, vagy sem.
Dolog Györgyné kéri a képviselő-testületet, hogy a költségátalánnyal kapcsolatos döntést az alakuló ülésen, vagy az azt követő testületi ülésen hozzák meg.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazattal úgy határoz, hogy a polgármester költségátalányának megállapításával kapcsolatos döntést
elnapolja, arról a következő testületi ülésen dönt.
Dolog Györgyné megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját, majd felkéri Hornok Sándor polgármestert, hogy az alakuló ülést vezesse tovább.
Hornok Sándor megköszöni a levezető elnök közreműködését. Ismerteti a további napirendet.
5./ Napirend: Ügyrendi Bizottság megválasztása
Hornok Sándor: az Ügyrendi Bizottság megalakítására tesz javaslatot, mivel feladatot fog ellátni. A legfontosabb feladata a képviselők által benyújtott
vagyonnyilatkozatok kezelése. Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll. Átadja a szót a jegyzőnek.
Dr. Balaton Henrietta jegyző ismerteti a vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos, a képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A szakaszát.
Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság kezeli, mely három tagból áll. A bizottság elnökét és a tagokat a képviselő-testület választja meg. A
bizottságba nem képviselő-testületi tagokat is választhatnak.
Részletesen ismerteti továbbá az összeférhetetlenség szabályait.

A bizottság tagjait határozattal kell megválasztani, majd a következő napirendnél rendelettel is meg kell erősíteni.
Több hozzászólása nincs.
Hornok Sándor: javasolja a bizottságba Szilágyi Anikó, Dolog Péter és Papp József képviselőket. Elvállalják-e a jelölést.
Papp József: igen elvállalja.
Dolog Péter: elvállalja.
Szilágyi Anikó: elvállalja.
Van-e más javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzik el.
Hornok Sándor: elnöknek javasolja Szilágyi Anikó képviselőt.
Szilágyi Anikó: az elnökséget nem vállalja.
Hornok Sándor: Papp József elvállalja-e az elnökséget?
Papp József: igen, elvállalja.
Hornok Sándor felolvassa a határozati javaslatot.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza az Ügyrendi Bizottságot. A bizottság tagjait a képviselő-testület tagjai közül választja meg.
A bizottságba nem képviselő tagot nem választanak.
Bizottsági tagok: Papp József elnök
Dolog Péter tag
Szilágyi Anikó tag
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a későbbiekben, ha úgy látja a képviselő-testület, hogy további civil tagra lenne szükség, akkor ez bármikor megtehető.
6./ Napirend: SZMSZ módosítása
Hornok Sándor: a Szervezeti és Működési Szabályzat a későbbiek folyamán átszerkesztésre kerül és azt mindenki meg fogja majd kapni. Most annyi módosítás
történik, hogy az előbb megválasztott Ügyrendi Bizottság és annak a tagjai kerülnek az SZMSZ-be.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2006. (X. 13.) sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 12/2003. (IV. 18.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7./ Napirend: Alpolgármester választás
Hornok Sándor átadja a szót Dr. Balaton Henrietta jegyzőnek.
Dr. Balaton Henrietta: az alpolgármester választás az alakuló ülés szerves része. Minden önkormányzatnál szükség van legalább egy alpolgármester
választására. Az alpolgármester választás zárt ülésen, titkos szavazással történik. Ennek a szavazásnak a lebonyolítására un. ad hoc szavazatszámláló bizottság
létrehozására van szükség. Az alpolgármester személyére kizárólag a polgármester tesz javaslatot. Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármestert minősített
többséggel nem választja meg, úgy abban az esetben vagy nem választanak alpolgármestert ezen a testületi ülésen - és akkor a Közigazgatási Hivatal
mulasztásos jogsértést állapít meg -, vagy pedig ismételten szavazásra bocsátják. Ismerteti a titkos szavazás lebonyolításának menetét.
Az érintettséget, ha úgy gondolja itt is be kell jelentenie az alpolgármesteri tisztségre jelölt személynek. 5 egybehangzó igen szükséges az alpolgármester
megválasztásához.
Hornok Sándor polgármester az alpolgármester választására zárt ülést rendel el.
A titkos szavazás lebonyolítása, valamint az eredmény kihirdetése után az ülés nyilvános ülésen folytatódik.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
57/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bunta Ferenc, Tarhos Kossuth 36. (lakcím) alpolgármesternek megválasztotta. Tevékenységét az alpolgármester
társadalmi megbízatásban látja el.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Hornok Sándor gratulál az alpolgármesteri tisztséghez és felkéri Bunta Ferenc alpolgármestert, hogy tegye le az esküt.
Bunta Ferenc leteszi az esküt.
Hornok Sándor: az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása következik.
Bunta Ferenc érintettségét bejelenti.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal úgy határoz, hogy Bunta Ferencet az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál a szavazásból
kizárja.
Hornok Sándor: az alpolgármester tiszteletdíja 20.000,- Ft, mivel a költségvetésben ennyi van betervezve.
Papp József: az alpolgármester tiszteletdíját mi szabályozza?
Dr. Balaton Henrietta: az alpolgármester tiszteletdíja nem érheti el a polgármester tiszteletdíját, egyébként pedig a képviselő-testület döntési jogköre. Jelenleg
egyetlen kötöttség van, hogy a költségvetésbe 20.000,- Ft van betervezve.
Hornok Sándor polgármester felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
58/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 2006. október 12-től, havonta 20.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a képviselők tiszteletdíja szintén a költségvetésben tervezett összeg, havi 10.000,- Ft, mely október 1-jétől jár.
Felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a képviselők tiszteletdíjáról szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
59/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíját 2006. október 01-jétől, havi 10.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Halász István László: szeretné a tiszteletdíját felajánlani a helyi Football Club javára. Ő nem kéri a tiszteletdíjat.
Hornok Sándor: nem olyan egyszerű a dolog.
Dr. Balaton Henrietta: utána járnak.
8./ Napirend: Munkaterv elfogadása
Hornok Sándor: a munkaterv készítése január hónapban történik. Tekintettel a választásokra csak októberig készült a munkaterv, így a fennmaradó
hónapokra szükséges munkatervet készíteni. Decemberig két rendes ülés került tervezésre.
Papp József: december 8-án, a közmeghallgatás után folytatódik a testületi ülés?
Hornok Sándor: igen. Évente kell közmeghallgatást tartani, mely a képviselő-testület előtt van, és azt jelenti, hogy akkor közérdekű dolgokkal fordulhatnak a lakosok a
képviselő-testülethez. Ez nem azonos a falugyűléssel.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2006. évi október-december havi munkatervről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2006. (X. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az évvégére vonatkozó munkatervét elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor a testületi ülést bezárja.
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