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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 24-én megtartott soron kívüli 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, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek 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 8 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Hornok Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselők kezdeményezésére hívta össze a soron kívüli testületi ülést, a képviselők által javasolt napirenddel.
Napirend:
1./ Az elmaradt rendkívüli üléssel kapcsolatos észrevételek, és a társulási megállapodással
kapcsolatos módosító indítványaink elutasításából (Kistérségi Társulás részéről) adódó
konfliktusok megoldása
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal megtárgyalásra elfogadja a napirendi pontot.
Hornok Sándor polgármester röviden tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2007. január 11-re soron kívüli testületi ülés megtartására miért nem került sor.
Hornok Sándor: elmondja, hogy 2007. január 1l-én reggel Békés Város Önkormányzatának hivatalában érdeklődtek arról, hogy a képviselő-testület elfogadta-e a szociális
alapszolgáltatásokra vonatkozó megállapodásokat. Mivel a nappali ellátásokra vonatkozó megállapodás nem került elfogadásra, ezért a bizottsági tárgyalásra előkészített,
postázandó anyagból - az ő hozzájárulásával - a megállapodás tervezetet kivették. A megállapodás tárgyalására egészen addig nem kerül sor, amíg az teljes
részletességű, pénzügyileg alátámasztott és a Közigazgatási Hivatal által véleményezve nem lesz. Ha ez megtörténik, akkor kerül mindkét képviselő-testület elé. Ezért úgy
gondolta, hogy egy újabb változat megtárgyalása, elfogadása zavart okozott volna, így arra kérte a jegyzőt (10 óra körül), hogy értesítse a képviselőket, hogy az arra a napra
összehívott testületi ülést nem tartják meg. Nem tudja, hogy félreértésből adódott-e, hogy a képviselők délután mégis bejöttek. Elmondja továbbá, hogy március 1-jei
határidővel indul a szolgáltatás működtetése mind a 10 településen, mivel mezőberényi mikro központ sem tárgyalta. Új tervezetet készítenek teljes részletességgel.
Molnár István: addig csökkentett normatívával működik a nappali ellátás?
Hornok Sándor: igen.
Hornok Sándor: a házi segítségnyújtás együtt működik valamennyi településen a nappali ellátással a munkaerő jobb kihasználása miatt, ezért az sem kerül
be. Csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás és a családsegítés működik társulásban.
Dolog Györgyné: január 1-jétől?
Hornok Sándor: igen, a másik kettő pedig március 1-jétől. Február 7-én lesz testületi ülés, véleménye szerint akkor már tárgyalhatják az idősek nappali ellátásáról szóló
megállapodást. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Balaton Henrietta: a házi segítségnyújtás határozatát nem kell visszavonni?
Hornok Sándor: nincs nézetkülönbség, nem kell visszavonni a határozatot, csak a működési engedélyt még nem kérik meg.
Dr. Halász István László: a módosító indítványaik szerepelnek-e majd az új megállapodás tervezetében?
Hornok Sándor: igen, teljesen át lesz dolgozva a megállapodás, pénzügyi dolgok is leszabályozásra kerülnek. Lesz idő az áttekintésre.
Bunta Ferenc: a másik három, hogy volt jó? Ugyan arra a sémára készültek?
Hornok Sándor: azok a megállapodások nem sértették az önkormányzatot, nem volt érdekeltség. A szolgáltatások ellátása az önkormányzatra nézve
nem volt kötelező. A működési engedély megkérése már folyamatban van.
Bunta Ferenc: visszatérve az elmaradt soron kívüli testületi ülésre. Hogy lehet telefonon lefújni egy testületi ülést? Átnézte a rendelkezésére álló anyagokat, s
erre vonatkozóan nem talált semmit.
Hornok Sándor: soron kívüli testületi ülést bizonyos ügyben lehet összehívni, s sürgős esetben telefonon is történhet az összehívás. Ha sürgős esetben történhet a képviselőtestület összehívása, úgy gondolja, hogy a testületi ülés lemondása is történhet telefonon.
Bunta Ferenc: miért nem mondta el az okokat a polgármester? Ők annyit tudtak, hogy nincs ülés és kész.
Hornok Sándor: nem volt olyan helyzetben, hogy részletezze a dolgokat. Annyit mondott a jegyzőnek, hogy leveszik a napirendről az idősek nappali ellátását.
Bunta Ferenc: szeretné kérni a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását ebben a témában.
Molnár István: a jegyzőnő felhívta-e a képviselőket?
Bunta Ferenc: igen, őt felhívta, és azt mondta, hogy jegyzőkönyvbe van a testületi ülés ideje.
Molnár István: neki nem volt tudomása arról, hogy nem lesz testületi ülés.
Hornok Sándor: azért szólt időben, hogy a testületi tagokat megkímélje, ne jöjjenek feleslegesen. Ha tudja, hogy a képviselők mégis összegyűltek, akkor bejött volna, hiszen
a kistérségi ülés 3/4 háromig tartott.
Bunta Ferenc: többször is próbált telefonálni, de nem vette fel a polgármester a telefont.
Hornok Sándor: le volt halkítva a telefonja, mivel Internet tárgyaláson volt.
Bunta Ferenc: szeretné a Közigazgatási Hivatal álláspontját megismerni.
Szilágyi Anikó: a polgármester úr értesítette a jegyzőnőt. A jegyzőnő kinek telefonált?
Dr. Balaton Henrietta: az alpolgármester úrnak.
Szilágyi Anikó: kinek telefonált még?
Dr. Balaton Henrietta: Dolog Györgynét is próbálta felhívni.
Szilágyi Anikó: elérte?
Dr. Balaton Henrietta: nem.
Bunta Ferenc: a polgármesternek nem biztos, hogy joga volt lemondani az ülést.
Szilágyi Anikó: az alpolgármester szólhatott volna, hogy nem lesz testületi ülés.
Bunta Ferenc: és ha nem is törvényes a testületi ülés lemondása?
Hornok Sándor: legközelebb egyenként fog szólni a testületi tagoknak.
Bunta Ferenc: megfogalmazzák a Közigazgatási Hivatalhoz küldendő levelet?
Dolog Györgyné: abban látja a hibát, hogy nem tudták, hogy miért nem lesz testületi ülés.
Dr. Balaton Henrietta: jelezni szeretné, hogy testületi határozat született arról, hogy 11-én soron kívüli testületi ülést tartanak.
Dr. Halász István László: 11-én hivatalos elfoglaltsága lett volna, melyet le kellett mondania.
Hornok Sándor: lemondta időben a testületi ülést, szólt a jegyzőnek, hogy értesítse a képviselőket.
Dr. Balaton Henrietta: ő megpróbálta, 11-én tájékoztatta a képviselőket.
Bunta Ferenc: a jegyző sem merte egyszerűen lefújni a testületi ülést, nincs rá egyértelmű jogszabály.
Hornok Sándor: megkérte a jegyzőt, hogy értesítse a képviselőket arról, hogy nem lesz testületi ülés.
Dr. Balaton Henrietta: ő megcsinálta azt is amire megkérték.
Dr. Halász István László: ne húzzák tovább az időt, a jegyző fogalmazza meg a levelet.
Bunta Ferenc: ő még egy-két dolgot szeretne megkérdezni a Közigazgatási Hivataltól, a polgármester úr szabadságával kapcsolatban. Mennyi ideig lehet
irányítás nélkül hagyni a hivatalt? Már a múltkor is megkérdezte, hogy Molnár Istvánnak a polgármester a munkáltatója?
Hornok Sándor: minden közalkalmazottnak.
Bunta Ferenc: nincs-e összeférhetetlenség, hiszen Molnár István munkáltatója a polgármester, a polgármester munkáltatója Molnár István?
Hornok Sándor: már a választáskor ki kellett volna zárni.
Molnár István: jegyzőnő tud erre válaszolni?
Bunta Ferenc: ő sem talált erre semmit.
Dr. Balaton Henrietta: ha van is összeférhetetlenség nem a jegyzőnek a dolga azt felfedezni, hanem a képviselők jogállásáról szóló törvény értelmében a képviselő
kötelessége bejelenteni, s ha ő ezt elmulasztja az ő felelőssége.
Molnár István: azt nem tudja megmondani, hogy összeférhetetlen-e, vagy sem? Választáskor nem jártak ennek utána?
Dr. Balaton Henrietta: az összeférhetetlenségét a képviselőnek kell bejelentenie és megszüntetnie. A Választási Iroda vezetőjének nem tartozik a kompetenciájába, hogy aki
indul a választáson, az összeférhetetlen, vagy sem. A képviselő jelöltek aláírták azt, hogy megválasztásuk esetén az összeférhetetlenséget megszüntetik.

Molnár István: a törvényességet ki felügyeli?
Dr. Balaton Henrietta: az összeférhetetlenséget bejelenteni, megszüntetni a képviselő kötelessége.
Molnár István: a képviselő honnan tudja meg, hogy összeférhetetlen-e, a jegyzőtől?
Dr. Balaton Henrietta: nem. Az alakuló ülésen felolvasta a jogszabályt.
Molnár István: abban egyértelműen benne volt, hogy nem összeférhetetlen.
Bunta Ferenc: nincs konkrétan benne.
Szilágyi Anikó: négy évvel ezelőtt sem volt összeférhetetlen, akkor körüljárták a dolgot.
Bunta Ferenc: furcsa, hogy oda-vissza munkáltatói egymásnak.
Molnár István: a képviselő-testület a polgármester munkáltatója, nem ő egyedül.
Bunta Ferenc: ő szeretné megkérdezni ezt, és a polgármester szabadságát is.
Dr. Balaton Henrietta: a levelet a holnapi nap folyamán megírja, kinek küldje ki? A képviselő-testület hány tagja szeretné látni és aláírásával ellátni?
Szilágyi Anikó: szeretnék látni a levelet.
Dr. Halász István László: véleménye szerint mindenkinek.
Hornok Sándor a soron kívüli testületi ülést bezárja.
k.m.f.
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