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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 13-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 15 óra 10 perctől, Papp
József, képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Kürti Sándorné Közokt. Int. és Könyvtár mb. vezetője, Id. Hornok Sándor Nyugdíjas
Klub vezetője, Hanczárné Kozma Róza polgárőrség vezetője, Nagy György Miklós egyesület elnöke, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, az ülésről bejelentetten távol van Szilágyi Anikó képviselő. Molnár István képviselő később fog érkezni. Megállapítja továbbá, hogy az ülés határozatképes. Az
ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Bunta Ferenc és Dolog Györgyné 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.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1.

2007. évi költségvetési koncepció előterjesztése

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
3.

Az önkormányzat gazdálkodását elősegítő rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4.

A köztisztviselők teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

5.

Támogatott civilszervezetek beszámolója az éves munkáról

Előadó: civilszervezetek vezetői
6.

Fejlesztési projektek 2007-2013

Előadó: Hornok Sándor polgármester
7.

Bejelentések

8. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
9. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosított napirendről szavazzanak.
A bejelentések között tárgyalják:
1.

Szociális feladatok közös ellátása kistérségi társulásban

2.

Szilas-Humán Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása

3.

Döntés az iskolások, óvodások karácsonyi ajándékcsomagjáról

4.

70 éven felüliek - állandó lakosok - részére juttatandó karácsonyi csomagról

5.

Döntés az ez évi működési költség terhére elvégzendő feladatokról

Dr. Balaton Henrietta: neki is van egy bejelentése, a Közoktatási Intézmény és Könyvtár intézményvezetői pályázatával kapcsolatban.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja az ülés módosított napirendjét.
1./ Napirend: 2007. évi költségvetési koncepció előterjesztése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a költségvetési koncepció a megszorító intézkedések figyelembevételével készült. Ami azt jelenti, hogy csökkentett normatív támogatások, iskolai,
óvodai csoportlétszámok új előírásai, az ÖNHIKI szigorított feltételeinek jegyében és a kötelező feladtok szűkös ellátása.
A 2007. évi módosítások, intézkedések a 2008-as évet érinti igazán. Javasolja, hogy témánként menjenek végig a koncepción.
Általános rész
Főbb alapelvek, folyamatosan támogatandó feladatok
Dolog Györgyné: mi a Leader pályázat?
Hornok Sándor: a korábbi testület döntése alapján két pályázatot nyújtottak be. Az egyik település karbantartásra vonatkozó pályázat, ebből lesz elkészítve a bolt
előtti önkormányzati területburkolása, árusítóhely céljára, továbbá a Közösségi Ház előtti burkolat növelése, hogy a kerékpártárolók elhelyezhetők legyenek. A pályázat
15 %-os önrészt kíván. A másik pályázat pedig "Kicsi falu nagy élet" fantázia névvel van ellátva, ez kulturális élettel kapcsolatos. Hangosításhoz szükséges berendezések
vásárlása, mely a Falunap megtartásához szükséges. Igazából nem ezekre kívánta benyújtani először a testület a pályázatát, hanem a rendezvénytér lefedésére, de
annak a költségvetése nem fért bele ebbe a pályázatba.
15 óra 5 perckor megérkezik Nagy György Miklós.
Bunta Ferenc: mennyibe került a pályázatot megcsinálni? Ez már lekötött pénz?
Hornok Sándor: ez már egy beadott, formailag elbírált pályázat. A tartalmi elbírálása húzódik, január 10-én lesz. A Leader egy közösség 10 tagtelepüléssel, akik nyertek
pályázaton 100 millió forintot, melyből 15 millió forint egyéb költségre 85 millió forint pedig kiosztható a települések között, pályáztatással. Jelenleg Tarhosról 6 pályázatot
nyújtottak be, egy pályázatot az egyesület - kézműves tábor - is benyújtott. Több éves folyamat, a megvalósulás tavasszal valósul meg.
Dr. Halász István László: mit jelent "a csökkentett normatív támogatások miatt a szociális feladatellátásokat javasolt kistérségi intézményi társulásban
ellátni"?
Hornok Sándor: a folyamatosan támogatandó feladatoknál tartanak. Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés?
Dr. Balaton Henrietta: a főbb alapelvekhez lenne még hozzáfűznivalója. Az általános iskolai oktatást továbbra is kistérségi társulásban kell ellátni. 2007. Január 31-én lejár
a pénzügyi megállapodás. Van egy társulási megállapodás, és van egy pénzügyi megállapodás. A pénzügyi megállapodást újra kell gondolni, újra kell fogalmazni. Neki
vannak problémái a pénzügyi megállapodással. Tarhos önkormányzata mindig becsületesen igyekszik betartani a megállapodásban foglaltakat. Minden
hónap 5. napjában a Dr. Hepp Ferenc iskola részére kifizeti a tartozásokat. Ezzel szemben a Dr. Hepp Ferenc nem igazán korrekt velük. Jelen pillanatban is
tartoznak 100-200 e Ft körüli összeggel. Problémája még Dolog Györgynével kapcsolatban is, hogy a napi 8 órás munkaidejéből x időt a Dr. Hepp Ferencnek
végezzen. Ezzel nem is lenne semmi baj, csak hogy ezért az önkormányzat egy fillért sem kap. Ő kezdeményezte ennek a dolognak a megoldását, ígéretet kapott arra, hogy
nem adják Dolognét, legyen meg a 8 órája, de a Dr. Hepp szálljon be a bérébe. Számítsák ki, nézzék meg, hogy napi hány órát dolgozik az iskolának és
mennyit az önkormányzatnak. Amit az önkormányzatnak végez, azt korrekt módon megcsinálják, de valamivel szálljanak be. Az, hogy ingyen munkaerőt adnak
és úgymond ők a főnökei is, ezt egy kicsit igazságtalannak találja.
Dr. Halász István László: a Dologné többet dolgozik?
Dr. Balaton Henrietta: valószínűleg, de nem tudja, ő kezdeményezte a pénzügyi osztály vezetőjénél ennek a dolognak a megoldását. Ígéretet kapott szeptemberben, hogy
várjanak egy hónapot, nézzék meg, hogy mennyit dolgozik a Dr. Hepp Ferencnek, utána rendeződnek a dolgok. Többet várt, mint egy hónap, most decemberben kereste az
osztályvezető, de akkor éppen idézett ügyfelei voltak és nem ért rá és a mai napig nem tárgyalták meg. Ha a jövőben készül a megállapodás, akkor szeretné kérni,
hogy forszírozzák, mert nem gondolja, hogy a mai világban embereket fizetés nélkül csak úgy át lehet adni munkavégzés céljából.
Bunta Ferenc: a tanárokat ki fizeti?
Hornok Sándor: nincs nagy jelentősége, formai jelentősége van csak, pénzügyi nincs. Az önkormányzat egy átalányt fizet, 190 e Ft-ot havonta. A végén készítenek egy
elszámolást. A normatív támogatást a kistérség kapja, melyet kiegészítenek 190 e Ft-tal. A gyerekek itt étkeznek, az étkezést leszámlázzák a Dr. Hepp Ferencnek, melyet
megtérítenek. Az épületek karbantartása, fűtése maradt önkormányzati feladat. A fűtési számla, vízszámla egyéb közüzemi számla, továbbszámlázásra kerül. Az
önkormányzat kifizeti, majd továbbszámlázza. A feltételes számítás szerint az önkormányzatnak be kell szállnia az igazgatási adminisztrációba,
gyerekarányosan. A végén elszámolást készítenek, amikor kiderül, hogy ki tartozik kinek. Nem gondolná, hogy amennyiben tartoznak, akkor sokkal
tartoznának, mivel a társulás miatt 1065 e Ft plusz támogatásban részesül az 1-4 hónapra a Dr. Hepp Ferenc. Ha úgy tekintik, hogy Dolog Györgyné teljes
bérét fizetik, akkor ennyivel kevesebb lesz a költség. Nyilván célszerű elválasztani, hogy később ne képezze vita tárgyát. A korábbi megállapodás 6,5 főről szólt. 6 tanár
és fél állásban Dologné. Akkor azt mondták, hogy nekik nem kell fél állás, illetve a dolgozónak sem jó, mert 6 óra kell ahhoz, hogy főállású munkaviszony legyen. Ezért
maradt az önkormányzatnál, és olyan megállapodás történt szóban, hogy két órában végez feladatokat a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolának. Ez viszont
kimaradt a pénzügyi megállapodásból.
Dr. Balaton Henrietta: az első pénzügyi megállapodás korrekt volt, majd történt valami és Békés úgy döntött, hogy Tarhosnak be kell szállnia a Dr. Hepp Ferenc
igazgatójának, gazdasági vezetőjének a bérébe, mely szerepel %-os arányban a pénzügyi megállapodásban. Továbbá a pénzügyi megállapodásba leírták, hogy Dolog
Györgyének kell a térítési díjakat beszedni, az iskolai adminisztrációt ellátni és az ellátmányt kezelni. Ha ez benne van, akkor ő ezt úgy értelmezi, hogy a Dr. Hepp Ferencnek
munkát teljesít, végez. És ha a pénzügyi megállapodásban számokkal, %-os arányban bele van foglalva az igazgató, gazdasági igazgató stb. bérébe milyen
összeggel kell az önkormányzatnak beszállnia, akkor még mindig azt mondja, hogy igazságtalan és azt kérdezi, hogy hogyan fogják utólag, a decemberi
elszámolással papírra fektetni, hogy ha ez az alapokba nem volt benne? El kell kerülni 2007 februárban azt, hogy nincsenek dolgok leszabályozva.
Dolog Györgyné: saját tapasztalata az, hogy bármilyen ehhez hasonló lépésre kényszerül az önkormányzat, minden lépést le kell fektetni, mert az első három
hónap szörnyű volt.
15 óra 10 perckor megérkezik Molnár István képviselő.
Dr. Balaton Henrietta: egy pénzügyi megállapodást nem a gyakorlat dönti el.
Dolog Györgyné: nem panaszkodik, mert nagyon készségesek voltak vele, de minden lépést szükséges lefektetni.
Hornok Sándor: a koncepció elsődleges célja, hogy januárban el tudják kezdeni készíteni a költségvetést. A jóváhagyott koncepció alapján körvonalat ad, ez nem jelenti azt,
hogy nem lehet változtatni, hiszen a költségvetés tárgyalása két fordulóban történik.
Dr. Balaton Henrietta jegyző részletesen ismerteti a támogatottak körét és a támogatások összegét.
Papp József: a Békési Kistérségi Társulás és a Körösök Völgye Natúrpark?
Hornok Sándor: még nem tudják, nem jelezték. Nem nagy tétel 20 e Ft körül van. Van még két tétel, amit nem írt le. Benne vannak az Ivóvízminőség-javító
Társulásba és a társulásnak van tagdíja, kb. 30 e Ft. Benne vannak még a DAREH-ben, központja Orosházán van, ez is társulás, valószínű hogy ide is kell majd tagdíjat
fizetni, de még nem tudja mennyit.
Bunta Ferenc: nagy nyomás nehezedik rá a labdarúgók támogatásával kapcsolatban. A labdarúgó egyesület katasztrofális helyzetben van. 370 e Ft-ról lenne szó, amit
sürgősen be kellene fizetni. Ebben benne van a nevezési díj, tagsági díj, és a bírói közreműködés. Jelenleg az önkormányzat gondoskodik a szociális épület és pálya
fenntartásáról és fizeti a közüzemi számlákat. Mennyi ez most?
Hornok Sándor: a költségvetésben 876 e Ft van tervezve, jelenleg - az október 31-ig zárással - 290 e Ft van még. Ezután jön még a novemberi és december
gázszámla. Ezt azért nézték meg, mert van még 200 e Ft tartozása az egyesületnek a múlt évről. Ha ezt kifizetik, akkor talán még belefér a költségvetésbe. 370 e Ft viszont
már nem fér bele és nincs is pénz. Jelenleg 120 e Ft-ot fizetett ki az egyesület a pártoló tagság segítségével, ez a játékosok engedélyének díja.
Bunta Ferenc: azt kérdezte az egyesülettől, hogy ha egy millió forintot átadnának a részükre, akkor abból kitudnának-e jönni? Azt mondták igen.
Hornok Sándor: kb. ennyivel támogatták eddig is, hiszen 876 e Ft volt betervezve, melyből fenntartották az épületet, a pályát, s ha maradt, kifizették a bírói engedélyeket.
Molnár István: tavaly decemberben is ez volt.
Dolog Györgyné: egyenesbe kellene őket hozni.
Hornok Sándor: ha azt mondja a testület, hogy ne 876 e Ft legyen betervezve, hanem 1 millió, akkor betervezik, viszont ha elfogy, akkor nincs tovább.
Dr. Balaton Henrietta: a nevezési díjat hogyan fogja elszámolni az önkormányzat, hogyan fogja elkönyvelni? Átadott pénzeszközként lehet kezelni, melyet
meghatározott célra lehet felhasználni és el kell az összeggel számolni.
Dr. Halász István László: ha ez így fog történni, akkor le kell szabályozni. Az egyesület számoljon el tételesen. Hangsúly legyen a tarhosi gyerekeken.
Molnár István: mi lesz akkor, ha még sem tudnak gazdálkodni, és decemberben ismét jelentkeznek támogatásért?
Dr. Halász István László: legyen személyi felelőse a dolognak.
Dr. Balaton Henrietta: a testület nem tudja majd felelősségre vonni.
Bunta Ferenc: a megyei szövetség 80 e Ft-ot adott világításra.

Hornok Sándor: a megyei szövetség közvetlenül az egyesületnek utalt 80 e Ft-ot, melyet a pálya megvilágítására kellett felhasználni, majd a pénzzel el kellett
számolni a megye felé. Az egyesület elnöke megkereste őt és kérte, hogy az önkormányzat 150 e Ft-tal járuljon hozzá a pálya kivilágításához. Ez nem így működik, azt
meg kell terveztetni, építési engedélyt kell kérni. A rendezési tervvel összhangban kell lennie.
Dr. Halász István László: kötelezzék a csapatot a tarhosi gyerek játszatására, ha adnak pénzt.
Hornok Sándor: összegezve, az összeg felhasználására kötelezettséget vállaljanak.
15 óra 50 perckor Hanczárné Kozma Róza megérkezik.
Polgármesteri Hivatal
Bunta Ferenc: mi a helyzet a körjegyzőséggel, történt-e már ezügyben intézkedés?
Hornok Sándor: az új törvény szerint 1000 fő alatti települések - múlt évben 500 volt a határ, két év múlva 2500 lesz a határ - körjegyzőségbe kell menni, abban az
esetben, ha nem körjegyzőségbe megy, akkor kizárja magát az ÖNHIKI-ből. Most nekünk 2007-ben - tehát most mikor év elején kérjük az ÖNHIKI-t - akkor meg kell
ígérni, mert hogy január 1-től már nem lehet körjegyzőséget kialakítani, meg kell ígérni, hogy 2008. január 1-jétől már körjegyzőségben működünk. Tehát nekünk most
már lépéseket kell tennünk 2007-ben körjegyzőség kialakítására. Ez a (nem érthető a kazettán). 1000 fő alatti településekre vonatkozik körjegyzőség kialakítása.
Dolog Györgyné: hány település kell a körjegyzőséghez?
Hornok Sándor: kettő, és lehet község-községgel, város-várossal, község-várossal alkothat ilyen körjegyzőséget. A körjegyzőségnek az a lényege, hogy közös jegyzői
feladatellátás és azon kívül önkormányzati testületi döntés alapján olyan feladatokat ad át a körjegyzőségi központnak, amilyet akar. Lesznek majd 2008-tól olyan feladatok mint pl. adó - amit valószínűleg kötelező is átadni.Most azt kell nekünk mérlegelni, hogy merre fele induljanak körjegyzőségi ügyben, tehát hogy községgel vegyük
fel a kapcsolatot, vagy várossal. Én a korábbi szabály szerint, ami még életben van határos településsel tehát szomszéd településsel lehet körjegyzőséget alkotni.
Most nekünk, ha ezt nézzük akkor Bélmegyer, Doboz, Sarkad, Békés. Ezek jöhetnek számításba. Most úgy gondolom, hogy mivel van egy ilyen koncepció a
közigazgatás átszervezésével egy olyan koncepció, hogy az igazgatási feladatok túlnyomó részét, jegyzői feladatok túlnyomó részét - 60 %-át - 2008-tól a
kistérségi központnak kell ellátni - tehát térségi központba kell ellátni - térségi jegyző látja el, akkor nem célszerű Bélmegyer irányába, hiszen Okmányiroda is ott
van, és a feladatok nagy részét oda kell csatolni. Tehát célszerűnek látszik, hogy ha Békés - két szomszédos település - vesszük fel kapcsolatot ez ügyben.
Bunta Ferenc: érdeklődött-e már Békésen?
Hornok Sándor: érdeklődés szintjén volt. Kell az ő hozzáállásuk is, hogy van-e szándékuk erre a lépésre. Mi így kényszerhelyzetben vagyunk.
Bunta Ferenc: akarják-e?
Hornok Sándor: hát nem tudom, holnap lesz testületi ülés. A polgármester azt mondta, hogy - tehát beviszi - nem döntés szintjén, csak ilyen beszélgetés
szerűen, mint mi, hogy mi a véleményük.
Bunta Ferenc: csak Tarhossal akarják?
Hornok Sándor: most ebben a térségben olyan település amelynek körjegyzőséget kell alakítani az Hunya, Csárdaszállás és Tarhos. Bélmegyer kicsivel több
mint ezer, jelenleg nem gondolkodik ebben, addig míg nem teszik kötelezővé. Kamut és Bélmegyer valamivel több, mint ezer, de most nekik még nem kötelező.
Nekik, ők most másban (nem érthető a kazettán)
Dr. Balaton Henrietta: a polgármesteri hivatallal kapcsolatos koncepcióval kapcsolatos kb. fél mondatos (a kazettán nem érthető), és szeretném, hogy ha a
jegyzőkönyv szó szerint rögzítené az ezzel kapcsolatban (nem érthető). A mondatnak az a része, hogy "2007-ben körjegyzőséghez kell csatlakoznunk" körjegyzőséghez
csak abban az esetben lehet, ha már meglévő körjegyzőség van. Az Ötv. 30., bocsánat 40 - mindjárt mondom - (nem érthető a kazettán) szakasza alapján körjegyzőséghez
csatlakozni csak a naptári év első napján lehet. 39. § (3) bekezdés, és abból kiválni is csak a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és csatlakozásról legalább
hat hónappal korábban kell meghozni. Jelen pillanatban amennyire én ismerem a hatályokat és a települési határokat, nincs a megyében körjegyzőség, amihez Tarhos
csatlakozhatna. Tehát csatlakozni körjegyzőséghez Önök nem fognak addig, amíg nem lesz körjegyzőség hamarabb ebben a megyében. Az ÖHIKI egyik feltétele azt írja,
hogy akkor nem jogosult ÖNHIKI-re az önkormányzat, hogy ha a lakosság száma az ezer fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem vállalja hogy legkésőbb 2008.
Január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni. Kivéve, ha a Közig. Hivatal ez alól felmentést ad. Közig. Hivatal akkor ad, ha földrajzi helyzet nem teszi lehetővé,
igazgatási feladatok ellátására már működő körjegyzőséghez kíván csatlakozni. Nem értem azt a mondatot, hogy "A jegyzői feladatokat a kistérség központjának jegyzője
fogja ellátni," nekem ez azt jelenti, hogy a kistérség központja, ugye azt mindenki tudja, hogy Békés. Nekem ez a fél mondat azt jelenti, hogy Békésnek határozott
kinyilvánított szándéka van az ügyben, hogy Tarhossal kíván körjegyzőséget létrehozni. A polgármester úr az imént azt mondta, hogy ilyenről nem tud. Nem értem azt a
dolgot, hogy ha körjegyzőségről van szó, akkor a kistérség központja ez a kifejezés mit keres ebben a szövegkörnyezetben. Kistérségbe bevinni polgármesteri hivatali
feladatokat nem lehet. A jegyző felmentését a második félévben javasoljuk megtenni. A köztisztviselői törvény 17. szakaszának . (nem érthető) bekezdése azt írja, hogy
amennyiben a polgármesteri hivatal megszűnik és az érintett önkormányzat részvételével körjegyzőség alakul, illetve területszervezési intézkedés következtében
önkormányzat szűnik meg, vagy jön létre, ez olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző közszolgálati jogviszonya felmentéssel megszüntethető. Hangsúlyoznám,
amennyiben körjegyzőség alakul és megszűnik a hivatal, akkor lehet a jegyzőt felmenteni. És akkor még olyan kérdésem lenne, hogy ha a polgármester úr azt említette, hogy
a jegyző feladatának 60 %-át el fogják vinni és kistérségi központba megy, akkor miért akarja négy fő köztisztviselővel ellátni a megmaradt hivatalban lévő azon csekély
feladatokat, amit esetleg majd a helyi viszonyoknak megfelelően kell ellátni, továbbá azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan gondolják, hogy ezt a körjegyzőséget hogy
képzelik el, mert nem így működik, hogy kirúgjuk a jegyzőt, kirúgunk egy köztisztviselőt, mindenki marad a helyén és akkor minden úgy marad, ahogy eddig volt. Ez nem
így működik. Ezt a két képviselő-testületnek le kell ülnie meg kell beszélnie, ahhoz, hogy körjegyzőséget lehessen létrehozni, mindkét képviselő-testület minősített többségű
döntése szükséges, első körön a csatlakozási szándékról, ezt követően a két polgármesternek és a két jegyzőnek le kell ülni, hivatalok megszüntető okirata, alapító okiratok
stb. stb. stb. Folyamatos képviselő-testületi tájékoztatás, hat hónap a köztisztviselői törvény szerint a felmentési idő, amennyiben itt létszámcsökkentést kell végrehajtani
olyan köztisztviselők dolgoznak ebben a hivatalban, akik az én kolleganőim, akik nagyon-nagyon régóta dolgoznak itt, nekik végkielégítés jár, nekik felmentési időre járó
bér jár. Kérek szépen erre vonatkozóan konkrétumokat. 2007. március 1-jétől egy fő köztisztviselői létszámcsökkentést kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy nekem 2007.
március 1-jei hatállyal (nem érthető, kazetta váltás). Nekem igazából ezzel a körjegyzőséggel kapcsolatban ilyen problémám van. És akkor még van egy harmadik változat
is, amit megpróbáltam ebből kibogozni, hogy esetleg társult képviselő-testület formájában is elláthatnak bizonyos feladatokat, de társult képviselő-testület formájában csak
bizonyos feladatokat lehet átvinni, ami szintén minősített többségű döntést igényel. Szintén megállapodás és annak kötelező elemei vannak. Nem értem a "kistérség
központjának jegyzője" fogalom hogy kerül be ide, és csatlakozni biztos nem csatlakozhatnak körjegyzőséghez, mert nem tudnak kihez. Nincs körjegyzőség. És mondom azt,
hat hónappal hamarabb döntést kell hozni, év első napján és második napján lehet. Ennyit szerettem volna mondani.
Bunta Ferenc: itt csak az szerepel, hogy vállaljuk 2008-ra?
Hornok Sándor: tehát kistérségi körjegyzőség, nyilván nem meglévő körjegyzőséghez csatlakoznánk, hanem körjegyzőséget alkotunk egy másik településsel.
Bármikor létrehozható akörjegyzőség, mert úgy finanszírozzák, tehát többlettámogatást adnak, többletnormatívát adnak, ösztönző normatívát adnak
körjegyzőség (nem érthető a kazettán) a körjegyzőséget alkotunk azon településnek amilyek ellátja ezt a feladatot, attól a hónap első napjától, amelyik hónapban
csatlakozunk. Ezeket az előkészületeket célszerű megtenni 2007-ben. 2008. január 1-jén nem tudják meglépni, csak néhány hónappal korábban, mert sok minden
testületi ülések kellenek stb. Tehát most mi tavasszal meg tudjuk ígérni, hogy megcsináljuk, de ehhez el kell kezdeni a tárgyalásokat korábban. Tehát január
1-jén már kész körjegyzőségnek kell lenni.
Dr. Balaton Henrietta: én még mindig nem értek egy dolgot, ha 2008. január 1-jén kívánunk körjegyzőséget létrehozni, akkor engem miért kell kirúgni július 1-jén. Ezt
mondják meg nekem legyenek szívesek. Mi alapján fognak engem kirúgni?
Dr. Halász István László: miért kell egy fő köztisztviselő március 1-vel elbocsátani.
Hornok Sándor: azért, mert célszerű hamarabb megoldani. Tehát az átszervezéseket meg kell oldani, mert az egyéb kiküszöböléseket meg kell oldani, tehát
nem lehet még január 1-jén képlékeny állapotban működtetni körjegyzőséget.
Dr. Balaton Henrietta: 2007. július 1-től december 31-ig ki fogja ellátni a feladatokat? Jegyző nélkül egy hivatal nem működhet.
Hornok Sándor: addig jegyző van, amíg az átállás meg nem történik. Ez egy koncepció, ami alapján a térségi központ tehát Békés, én Békést javaslom, hogy lássa el.
Dr. Balaton Henrietta: én akkor viszont szeretnék még egy dolgot mondani. Engem megkeresett telefonon Csárdaszállás jegyzője és felhatalmazott arra, hogy Önökkel ezt
meg is osszam, akik hajlandóságot mutatnának Tarhoson körjegyzőséget alakítani. Igaz, hogy nincsen határos település, de a Közigazgatási Hivatal feltételezi, hogy ez alól
adhat felmentést, mert úgy tudom, hogy meg is adná ezt a felmentést. A költségvetési koncepció alapján - bocsánat - költségvetési törvény-tervezet alapján, ha
két kistelepülés társul - tehát van egy alap hozzájárulás körjegyzőségnél az 370 e Ft/körjegyzőség/hónap - ha két kisközség alakul, alakít körjegyzőséget akkor erre a 370 e
Ft-ra, még 294 e Ft támogatás jár, ha 3 vagy 4 község akkor 250 e Ft és ha várossal alakít körjegyzőséget Tarhos, akkor 162 e Ft a plusz támogatás. Tehát, ha két kisközség
összeáll 370 e + 294 e Ft, ha Békés és Tarhos akkor 370 e Ft+162 e Ft. Tehát 134 e Ft támogatással kevesebb, ha Békéssel.
Hornok Sándor: nem Tarhost támogatják, hanem aki ellátja.
Dr. Balaton Henrietta: hanem a kistérséget.
Dolog Györgyné: attól tart, hogy ha mindent Békésnek adnak, akkor Békés külterülete lesznek lassan.
Bunta Ferenc: meg kell nézni minden variációt. Ebben a testület döntsön. Üljenek össze a békési képviselő-testülettel.
Dr. Halász István László: a jegyzőnőnek igaza van erről. Ez a január 1-je igaz már tudtuk régebben is. És ki fogja ellátni a jegyzői feladatokat féléven keresztül?
Hornok Sándor: Nem, nem rosszul értelmezitek. Én azt javaslom, hogy nem január 1-jén csináljuk meg a váltást, hanem a második félévben. Már második
félévben csináljuk meg a váltást.
Dr. Balaton Henrietta: akkor viszont a mondatnak az a része nem felel meg a törvény-tervezetnek és a valóságnak, hogy "csak így tudunk megfelelni az
ÖNHIKI egyik feltételeinek".
Hornok Sándor: az Államháztartási törvényt a Költségvetési törvény ami felülírja - nyilván majd igazítják hozzá - tehát bármikor végrehajtható, és attól a
naptól kezdve már finanszírozzák.
Dr. Balaton Henrietta: akkor ne írja le azt, hogy 2007-ben kell, mert így felelünk meg az ÖNHIKI-nek, mert ez nem igaz, ne írjon le valótlan dolgokat, mert
most olvastam fel a törvény-tervezetet és a 8. számú mellékletet, hogy legkésőbb január 1-jétől kell hogy megfeleljen ennek a feltételnek. És még mindig nem kaptam a
kérdésemre választ, hogy mi köze a kistérségi központi jegyzőnek a körjegyzőséghez? Ezt szeretném megérteni, mert nem értem.

Hornok Sándor: ez koncepció. Mert azt javasolom, hogy Békés várossal alkossunkkörjegyzőséget.
Dr. Balaton Henrietta: nem, Ön azt írta, hogy ő lesz a körjegyző.
Hornok Sándor: nyilván, hogy békés város lesz a jegyző, nem tarhosi jegyző lesz Békés jegyzője, hanem egy jegyző van az a jegyző, amelyik település látja el a
körjegyzői feladatokat. Ha Békéshez csatlakozunk, nyilván Békés jegyzője látja el, az a térség központja.
Dr. Balaton Henrietta: akkor ezt még mindig legyenek szívesek nekem megmagyarázni, akkor térjünk át a másik részére, jó. Mit jelent az, hogy "hatékonyabb
munkavégzést elősegítő intézkedések megtétele"? Az elintézendő ügyek számának változása miatt, állítólag a 60 %-át a jegyzői hatáskörnek elveszik tőlem. Én ezt még nem
láttam sehol sem leírva, de szeretném látni azt a jogszabályt amibe ez le van írva. Egy dolgot viszont tudok, hogy a szociális törvény szerint az összes eddig még az idén a
testületi hatáskörben lévő szociális ellátást a jegyző fogja ellátni. Úgyhogy ilyen szinten kell csökkentenem a hivatalban a létszámot, hogy gyakorlatilag a
polgármester úrtól megkapok három hatáskört legalább. És mit jelent az, hogy "2007. március 1-jétől " tehát ez azt jelenti, hogy március 1-je lesz az egyik
köztisztviselőnek a felmentési idő kezdő napja?
Hornok Sándor: ne a képviselő-testületet kérdezze, mert a képviselő-testület a költségvetési koncepciót mos kapta meg. A koncepciót én fogalmaztam meg.
Dr. Balaton Henrietta: akkor Öntől kérdezem.
Hornok Sándor: tőle kérdezze meg, de ne most a testületi ülésen.
Dr. Balaton Henrietta: de most a testületi ülésen kérdezem, mert a koncepciót a testület fogadja el.
Bunta Ferenc: kire vonatkozik a március 1-jén egy fő köztisztviselő, az a jegyzőnő lenne vagy más?
Hornok Sándor: egy fő dolgozóra vonatkozik. A jegyzőre ami vonatkozik, az a második félév.
Dr. Halász István László: július 1-től december 31-ig ki fogja ellátni a jegyzői feladatokat?
Hornok Sándor: ha van felmentési idő, és a felmentési időt nem dolgoztatjuk le, akkor helyettesítő jegyző látja el. De úgy gondolom, hogy addig, amíg az átállás nem
történik meg, addig a jegyző marad. Míg az átszervezés nem történik meg. Részt vesz az átszervezésben, mind a két jegyző.
Dr. Balaton Henrietta: elkészítem a saját felmentésemet.
Hornok Sándor: így van.
Hornok Sándor: ezek a felmentések illetve ezek végkielégítések, illetve felmentésre járó összegek kipályázhatóak, tehát ugyanúgy mint a tanároknál is,
megtérítik ezeket az összegeket. Nem az önkormányzatnak kell állnia ezt a pénzt.
Dr. Balaton Henrietta: még mindig nyitott a kérdésem polgármester úr, ha Öntől kell megkérdeznem. 2007. március 1-től, akkortól kell megkezdenem a felmentési idő
kezdő napját az egyik köztisztviselővel szemben?
Hornok Sándor: így van.
Dolog Györgyné: ezt valaminek alá kell támasztania.
Hornok Sándor: utasítják a jegyzőt arra, hogy dolgozza ki, hogy, hogy lehet egy fő létszámcsökkentést végrehajtani a hivatalban. Ez a jegyzőnek a feladata. Tegyen
javaslatot a testületnek erre vonatkozóan. Azért március 1. és nem január 1., hogy legyen kellő ideje erre a munkához. Ha ő úgy gondolja, hogy nem lehet, akkor
azt is bizonyítsa be, hogy miért szükséges 5 dolgozónak ellátnia a feladatot. Nekünk meg kell tenni sajnos bizonyos lépéseket, ahhoz, hogy a költségeket majd meglátjátok a végén, ha kijön a költségvetés, hogy elfogunk ájulni, akkora forráshiányunk lesz -. Meg kell tenni bizonyos lépéseket.
Dr. Balaton Henrietta: akkor - most már csak nem bírok magammal Hornok Sándor: jó, de bírjon magával magának nem ez a feladata.
Dr. Balaton Henrietta: polgármester úr nekem tanácskozási jogom van a képviselő-testületi ülésen
Hornok Sándor: igen, de szót kell kérni.
Dr. Balaton Henrietta: nekem nem kell szót kérnem, nekem jogom van megszólalni, sőt kötelességem van megszólalni. És ebben még maga sem korlátozhat engem.
Ugyanis az Ötv. szerint van ilyen jogom és kötelességem. Hogy ha ennyire spórolni kell, akkor az előző oldalon, vagyis ezen az oldalon fönt, miért, honnan tudnak majd
ennyi támogatást adni? És mikor szeretnék ezt a határozatot meghozni a létszámcsökkentéssel kapcsolatban? Mert ez úgy indul, hogy határozatot kell róla hozni.
Kérdezem a polgármester urat.
Hornok Sándor: írásban fogok válaszolni.
Dr. Balaton Henrietta: önnek nincs joga, nekem van ilyen jogom.
Hornok Sándor: akkor nem fogok rá válaszolni.
Dr. Balaton Henrietta: akkor meg záradékolom a jegyzőkönyvet, hogy a kérdésemre nem kaptam választ a polgármester úrtól.
Hornok Sándor: igen, szó szerint kell a jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy a jegyzőnő mit mondott, és amit válaszolok. Haladjanak tovább.
Dolog Györgyné: mikor kell a határozatot meghozni.
Hornok Sándor: a koncepciót tárgyalják, menjenek végig a főbb vonalakon.
Dr. Halász István László: milyen koncepció alapján fognak majd felmondani egy fő köztisztviselőnek?
Hornok Sándor: ésszerű átszervezést kell végrehajtani a hivatalban, mivel a feladatok az elmúlt évekhez képest lényegesen csökkentek, ez indokolja a
takarékosságot. Négy fővel kell megoldani a feladatok ellátását.
Dr. Halász István László: nincs munkahely, megint egy tarhosit fognak elküldeni.
Hornok Sándor: hogy kit küldenek el az a jegyző hatásköre.
Bunta Ferenc: nincs beleszólásuk, hogy kit küldjenek el?
Hornok Sándor: nincs hatáskörük. A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Mi azt kérjük tőle, hogy dolgozza ki, tegyen javaslatot, hogy lehet 4 fővel megoldani
ezt a feladatot. A létszámcsökkentésre vonatkozó határozatot hozhatnak.
Szociális ellátások
Hornok Sándor: a szociális feladatok közül kötelezően kell ellátni a házi segítségnyújtást,családsegítés. A többit önállóan nem kötelező ellátni. A kiadott anyagban látszik,
hogy mindenki mindenkivel társul, mikro központokat alkotva. A kistérség ezt már megtárgyalta és az önkormányzatoktól visszajelzést vár. Célszerű lépni, mivel a nappali
ellátásra 197 e Ft/fő normatívával szemben jövőre 125 e Ft/fő normatívát biztosítanak. 64 e Ft-ot a kistérségnek adják. Elvonásokkal kényszerítik az önkormányzatokat, hogy
központilag lássanak el feladatokat. Nyilván az ellátás a helyén marad, de központi irányítás mellett. Ha társulnak, akkor van lehetőség a többi szociális feladat ellátására is.
Dolog Györgyné: a közösségi ellátás az mit takar?
Hornok Sándor: több formája van, pszcihiátriai ellátás. Szenvedélybetegek részére segítés, fogyatékosok nappali ellátása. Tarhoson ilyen nincs.
Bunta Ferenc: Békés kapná a pénzt?
Hornok Sándor: igen, Békés a gesztor.
Dr. Balaton Henrietta: ha társulás formájában látják el, akkor nem lesz átszervezés? Ez olyan lesz, mint az iskolánál? Megmaradnak a dolgozók?
Hornok Sándor: a feladat ellátása helyben marad, úgy mint az iskolánál. Nem terveznek átszervezést. A szakmai irányítás a központban lesz.
Dr. Balaton Henrietta: a családsegítés, házi segítségnyújtásra, idősek nappali ellátásra van működési engedély, van alapító okirat és társulás esetén akkor megszüntető
okiratot kell csinálnia, mivel nem az önkormányzat kapja a normatíván, hanem a kistérség?
Hornok Sándor: igen.
Dr. Balaton Henrietta: a pontosság kedvéért szeretné, ha kijavításra kerülne, hogy ezek nem szociális ellátások, hanem szociális alapszolgáltatások.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: ha együtt működtették volna a családsegítést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, a tanyagondnoki szolgálatot, étkeztetést, akkor
plusz normatívát, több millió forintot kapott volna az önkormányzat. Ezt az előző testületek előtt többször jelezte, hogy szociális gondozási központot kellett volna létrehozni.
A kistérség ezt már előzetesen megtárgyalta, azért annyit elvárt volna, hogy nem a dolgozók háta mögött történnek meg ezek a dolgok. Ez már előre meg van beszélve. Ennek
bizonyára van személyi vonzata. Egy ilyen döntés érinti a dolgozókat, a vezetőt, az ellátottakat is. Szívesen látja a képviselőket az Idősek Klubjába, ahol személyesen is
megtapasztalhatják az ott folyó munkát és ellátást.
Hornok Sándor: szó nincs arról, hogy megszűnne az Idősek Klubjában folyó ellátás, így tudják megóvni.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: az eljárás ellen van. Mindig mindent utólag tudnak meg.
Hornok Sándor: most tárgyalja még a testület is. A méltányossági közgyógyellátás szabályai durván megváltoztak.
Dr. Halász István László: januártól megszűnik a közgyógyellátás, hatóanyagokat javasolhatnak, melynek az havi összege behatárolt.
Hornok Sándor: javasolja, hogy ne adjanak magas összegű közgyógyellátást, ha szükség van segítségre, oldják meg más formában, átmeneti segély stb.
Dr. Halász István László: nem is tudja majd kihasználni.
Óvoda
Hornok Sándor: szeptembertől 19 fő átlaglétszámot kérnek. Jövőre változik az iskolák és óvodák finanszírozása, nem gazdasági évre finanszíroznak, hanem tanévre. 8
hónapra kérték a normatívát, szeptembertől más szisztéma szerint számítják a normatívát. Előzetes számítások szerint az átlaglétszám 19 fő. A 19 főre 2.550.000,- Ft
normatívát adnak a többit meg kell oldani. Jelenleg az óvoda igénye kb. 6 millió forint. Felvetődött a kistérségben a gondolat, hogy tagóvodaként működjön Tarhos, Murony,
Kamut és Békés óvodái. Ha nem tudják a 19 főt biztosítani, akkor a 2.550 e Ft-tot sem kapják meg.
Könyvtár, Közművelődés
Hornok Sándor: gondolkodni kell azon, hogy hogy lehet ésszerűsíteni, jobbá tenni.
Egészségügy
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
II. fejezet Önkormányzatunk 2007. évi kiadásaira ható tényezők
Működési célú kiadások
Hornok Sándor: útmutatók a költségvetés elkészítéséhez. Változás történt az adómentesen adható étkezési utalvány mértékében. Az étkezési utalvány
5.000,- Ft-ig, a meleg étkeztetés 10.000,- Ft-ig adómentes. Ezt az emelést figyelembe vegyék-e?

Képviselő-testület: igen, a költségvetés készítésekor vegyék figyelembe.
Bunta Ferenc: az 5,1 %-os emelésbe beszámolásra került-e a polgármester illetményének emelkedése?
Hornok Sándor: a költségvetés készítésekor figyelembe veszik.
Dologi kiadások
Bunta Ferenc: a gázár változása hogyan érinti az önkormányzatot?
Hornok Sándor: a gázár emelés önkormányzatnál 20 %, az áram 17 %, a víz kb. 20 %.
Bunta Ferenc: az önkormányzat eddig kapott támogatást a gáznál?
Hornok Sándor: nem ipari fogyasztó és nem is lakossági ár szerint számláztak. Jelenleg gázzal a polgármesteri hivatalnál és a berkei iskolánál, közösségi
háznál és a könyvtárnál fűtenek csak gázzal.
Pénzeszköz átadási kötelezettség
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy az általános iskolai oktatáshoz való hozzájárulás várhatóan több lesz, mivel a 7-8. osztályt nem fogják bevinni, s emiatt a
kistérség elesik a plusz támogatástól. Még itt szerepel a fogászati körzet miatti támogatás. Itt szerepel még a gyermekorvos, munkaegészségügyi ellátás,
munkavédelem.
Felhalmozási és fejlesztési kiadások
Hornok Sándor: vannak áthúzódó kiadások, pl. világításkorszerűsítés, TEKI pályázat januárra áthúzódó része.
Bunta Ferenc: mi az a TEKI?
Hornok Sándor: területkiegyenlítési célú pályázat, ez a Zöldfa utcai útburkolat pályázata. Az önerőt két részletben egyenlítették ki, a második részletet kell január 31-ig
kifizetni. Amennyiben 4 millió forintos felhalmozási célú bevétel lesz, akkor kb. 2,4 millió forint költhető beruházásra, nyilván önerőként célszerű ezt tervezni.
Felhalmozási bevétel kommunális adóból származik.
III. fejezet Önkormányzatunk várható forrásai
Működési célú bevételek
Hornok Sándor: a későbbiek folyamán fogják tárgyalni a térítési díjak emeléséről szóló rendeleteket.
Adóbevételek
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Személyi jövedelemadóból való részesedésünk
Hornok Sándor: 2007-ben 4.172.000,- Ft lesz, valamelyest kevesebb, mint a múlt évi.
Állami hozzájárulások
Hornok Sándor: az üresen hagyott, két feladat ellátásának finanszírozását később fogják megtudni. A pénzbeli szociális juttatásokra kb. 6 millió forintot kapnak. A házi
segítségnyújtás összege is csökken. A tanyagondnoki szolgálat maradt 2,1 millió forint.
Dr. Balaton Henrietta: ezeket a normatívákat akkor is megkapják, ha beviszik a feladatokat a kistérségbe?
Hornok Sándor: a társulás központja kapja a feladatokra a normatívát.
Bunta Ferenc: mennyit oszt le belőle?
Hornok Sándor: nem oszt le belőle semmit, hiszen ő látja el a feladatot, az önkormányzat nem fog a feladat ellátására fordítani semmit. Január 31-ig kell a kistérségi
társulásnak az igénylést elkészíteni, tehát a testületnek most döntenie kell a társulási szándékról. Lényeges csökkenés az első tételnél van, a település üzemeltetésnél.
Dolog Györgyné: a múlt évben a lakáshoz jutásra mennyi volt és mit jelent?
Hornok Sándor: 1.670.000,- Ft. Beruházás jellegű, és abból lehet támogatni a lakáshoz jutókat. Ez nem kötött felhasználású támogatás. A sport támogatására egy millió
forintot tervezzék be, a javaslat szerint. A létszámcsökkentésről és a körjegyzőségről határozatot kell majd hozniuk. Ez koncepció, de nem lát más lehetőséget, mert erre
vannak kényszerítve.
Dr. Balaton Henrietta: arra számítson, hogy januárban hoznak egy olyan döntést, hogy vizsgálja felül
Hornok Sándor: ne számítson semmire, majd hoznak döntést.
Dr. Balaton Henrietta: még a kérdését sem tudta feltenni.
Hornok Sándor: lesz majd egy előterjesztés, majd a testület eldönti.
Dr. Balaton Henrietta: majd egyik napról a másikra fogják eldönteni, hogy egy köztisztviselőnek megszűnik a munkaviszonya. Hát ez nem így működik.
Hornok Sándor: úgy működik, hogy az szabályos legyen. A jegyzőnek kell biztosítani a szabályosságot.
Bunta Ferenc: mióta dolgoznak együtt?
Dr. Balaton Henrietta: 2005. március 1.
Hornok Sándor 17 órakor szüntet rendel el.
17 óra 15 perckor a testületi ülés folytatódik.
Hornok Sándor: a koncepció határozati javaslatát bocsátja szavazásra. Felolvassa a határozati javaslatot.
Papp József: számára nem világos, vagy vegyék ki belőle a körjegyzőséget és a létszámcsökkentést.
Hornok Sándor: ez koncepció.
Papp József: ha a koncepciót megszavazzák, akkor ez alapján elkészül a költségvetés.
Hornok Sándor: kérte a módosító javaslatokat.
Papp József: nem tudja, hogy mit módosítson, hiszen nem ismeri a jogszabályokat.
Hornok Sándor: érzése szerint a képviselő módosítása a körjegyzőség kihagyására vonatkozik.
Bunta Ferenc: úgy általában a kistérségi dolgot át kellene még beszélni.
Hornok Sándor: a körjegyzőség megalakításáról és a létszámcsökkentésről külön-külön kell határozatot hozni. Most csak elképzelés van erről, majd később döntenek.
Konkrétan fogalmazzák meg a módosító indítványokat, észrevételeiket.
Dr. Halász István László: javasolja, hogy a körjegyzőséget gondolják át.
1.

Körjegyzőség átgondolása szükséges

Bunta Ferenc: a szociális feladatok kistérségben történő társulását is gondolják át.
Hornok Sándor: ebben ma szándékot kell nyilvánítani. Ha a szándék nem, akkor ezt jelezni kell a kistérségi társulásnak.
Bunta Ferenc: további információ szükséges, tehát azt se mondják, hogy nem, azt sem, hogy igen.
Papp József: mindent Békésen kell intézni. A felmerülő plusz költséget nem fedezi senki.
Hornok Sándor: azzal, hogy szándékot nyilvánítanak, az még nem azt jelenti, hogy el is fogadják.
Dr. Halász István László: ragaszkodjanak ahhoz, hogy a helyi kötelezettségeket helyi dolgozókkal lássák el.
Hornok Sándor: ez a megállapodás tárgya.
Dr. Halász István László: kapjanak garanciát arra, hogy nem küldenek el dolgozót.
Hornok Sándor: összegezve: a körjegyzőséghez további információ szükséges, ezért a későbbiekben a testület újratárgyalja. A szociális alapellátások kistérségi ellátását
újratárgyalja. A sportnak egy millió forintot terveznek a költségvetésben, támogatásként. Az étkezési hozzájárulás 5.000,- Ft-ra, a természetben nyújtott
étkeztetést 10.000,- Ft-ra emelik. Ezekkel a kiegészítésekkel fogadják el a határozati javaslatot.
Dolog Györgyné: létszámleépítéssel mi lesz?
Hornok Sándor: azt nem írtuk még be.
Dr. Halász István László: féléves jegyző nélkül.
Dolog Györgyné: benne van a jegyzőkönyvbe.
Hornok Sándor: akkor ezt vesszővel írjuk be a körjegyzőség átgondolása és a döntés mint a hivatali létszámcsökkentés is. Ez a döntés azt jelenti, hogy semmi
sem változott, és mikor a költségvetést készítjük nem vesszük figyelembe ezt a (nem érthető a kazettán) Szavazásra bocsátom ezekkel a módosításokkal.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
84/2006. (XII. 13.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tarhos Község Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját, a következő kiegészítésekkel:
1.
2.

A körjegyzőség megalakításához, további információ szükséges, valamint a hivatali létszámcsökkentés átgondolása szükséges, ezért azt a képviselő-testület
újratárgyalja.
A szociális alapszolgáltatások kistérségi ellátását további információ miatt újratárgyalja.

3.

Támogatás címén a sportegyesület részére egymillió forintot terveznek a költségvetésben.

4.

Étkezési hozzájárulásra 5.000,- Ft-ot, természetben nyújtott étkeztetés esetén 10.000,- Ft-ot terveznek a költségvetésbe.

A 2007. évi tervező munka további szakaszában követelményként kell érvényesíteni az egyensúlyban lévő költségvetés készítését, ezért ÖNHIKI pályázat feltételeinek
megfelelően kell a költségvetési tervet elkészíteni, lehetőség szerint célirányos megtakarítást kell elérni a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat intézményeinél.
Határidő: 2007. Február
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Balaton Henrietta jegyző
Vámos Jánosné ügyintéző
2./ Napirend: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Magánszemélyek kommunális adója
Hornok Sándor: korábban beszéltek arról, hogy könnyítenének a lakosokon akkor, ha nem két részletben, hanem több részletben fizetnék meg a kommunális adót. Kimaradt
az előterjesztésből.
Dr. Balaton Henrietta: nem volt erről tudomása.
Hornok Sándor: lehetséges, hogy testületi ülésen kívül beszéltek erről.
Bunta Ferenc: a kommunális adó bevétel fedezi-e a szemétszállítási díjat?
Hornok Sándor: nem egészen.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy a kommunális adó mértéke 9.000,- Ft legyen.
Papp József: ha négy részletben fizeti meg a lakosság, akkor az könnyebb lenne.
Dr. Balaton Henrietta: nem lehet négy részletben, mert ahhoz rendeletet kell módosítani.
Hornok Sándor: a rendeletben benne van, hogy kétszer kell megfizetni az adót?
Dr. Balaton Henrietta: igen.
Molnár István: és a törvényben?
Dr. Balaton Henrietta: a törvény lehetőséget ad a többszöri részletben történő megfizetésre. Amennyiben a testület úgy gondolja, januárban módosíthatják a befizetésre
vonatkozó rendelkezést a helyi rendeletben.
Hornok Sándor: dolgozzák ki úgy, hogy negyedévente kelljen megfizetni.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bunta Ferenc képviselő módosító indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkor

