Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 24-én megtartott soros testületi 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, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Kürti Sándorné mb. Közokt. Int. és Könyvtár vezetője, Vámos Jánosné ügyintéző, 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 Szilágyi Anikó és Bunta Ferenc 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 ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.
Napirend:

1.

2006. évi költségvetés II. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.




Önkormányzati rendeletek

Rendelet alkotás az állattartás helyi szabályairól
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
1.

A Képviselő-testület 2007. évi Munkaterve

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Közoktatási Intézmény és Könyvtár intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: 2006. évi költségvetés II. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: minden év január 31-ig módosítani szükséges a rendeletet az előterjesztésben foglaltak miatt. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Balaton Henrietta: formai hibákat kellene kijavítani a rendelet-tervezetben. A rendelet-tervezet címe helyesen Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2007. (I. 25.) rendelete a 17/2006. (IX. 14.) rendelete a 2006. évi költségvetés módosításáról. A 6. § (2) bekezdés kikerül a rendeletből. A 6. § (1) bekezdés számozás
nélküli lesz.
Bunta Ferenc: az ÖNHIKI-vel lett megemelve az előirányzat?
Hornok Sándor: az is szerepel benne. Az előterjesztés első oldalán részletesen ki van gyűjtve, hogy melyek azok az összegek, amelyek átvezetésre kerültek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007. (I. 25.) rendelete az 5/2006. (II. 15.) rendelete a 2006. évi költségvetés módosításáról
2,/ Napirend: Önkormányzati rendeletek

o

Rendelet alkotás az állattartás helyi szabályairól

o

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.)

önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Rendelet alkotás az állattartás helyi szabályairól
Dr. Balaton Henrietta: az állattartás helyi szabályairól rendeletet kell alkotni. Ezen kötelezettség a Településrendezési terv véleményezési eljárása során
merült fel. A rendeletet együtt kell alkalmazni az ebrendelettel. A rendeletet próbálta a helyi viszonyokhoz igazítani, kevésbé szigorú szabályokat hozni.
Hornok Sándor: véleménye szerint laza állattartási rendelet, amely igyekszik a falusi környezetet figyelembe venni. Amivel esetleg gond lehet az az 50 m
betartása nevelési, oktatási stb. intézmények esetén.
Molnár István: a falu közepén van a Mezőgazdasági Szakiskola tehenészete, arra vonatkozik a rendelet?
Dr. Balaton Henrietta: mindenkire vonatkozik a rendelet.
Hornok Sándor: a szakiskolánál meg van a távolság.
Molnár István: véleménye szerint nincs meg a távolság.

Papp József: az első szomszédjában melegkonyhás vendéglátó egység épület, ami 50 m-en belül van?
Dr. Balaton Henrietta: lehet módosítani a rendeletet.
Hornok Sándor: a Településrendezési terv megtűri a Mezőgazdasági Szakiskola tehenészetét, de nem javasolja továbbfejleszteni.
Szilágyi Anikó: tudnak-e erről az intézmény fenntartói?
Hornok Sándor: ha fejleszteni akarnak, ahhoz építési engedély kell.
Szilágyi Anikó: most is folynak fejlesztési munkálatok.
Hornok Sándor: csak alakítottak rajta, a szociális épületet és a kerítést javították fel. Az állatok száma nem nőtt.
Dr. Balaton Henrietta: a 6. § (2) bekezdését ha kiegészítenék azzal, hogy haszonállatot tartani tilos, kivéve azokat az intézményeket, amelyek állattartásra vonatkozóan
már meglévő engedéllyel rendelkeznek. Ez megfelel? Így a Mezőgazdasági Szakiskola benne lesz.
Hornok Sándor: a közületre vonatkozó kiegészítéssel elfogadásra javasolja a rendeletet.
Molnár István: módosító indítványa, hogy 7. § (2) bekezdésében foglalt 2 nagy állatot 10 nagy állatra módosítaná, és a 20 kis állatot 40 kis állatra
módosítaná.
Hornok Sándor: amennyiben az állattartó a trágya kezelését úgy végzi, ahogy az elő van írva, akkor mindegy az állatok mennyisége.
Dr. Balaton Henrietta jegyző jelzi, hogy a 7. § bekezdései elírásra kerültek az (1) bekezdés után nem (3), hanem (2) bekezdés következik és a (4) bekezdés (3) bekezdésre
változik. A 8. §-nál a (4) bekezdés (5) bekezdésre változik.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Molnár István módosító indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal Molnár István képviselő indítványát elfogadja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 6. § (2) bekezdés kiegészítéséről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a 6. § (2) bekezdés kiegészítését elfogadják.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (I. 25.) rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Balaton Henrietta: szóbeli kiegészítése nincs.
Hornok Sándor: elmondja, hogy az a gond a temetőnél, hogy a kerítést az idő szétette. Az ÁNTSZ a temető teljes bekerítését nem követeli meg, ahol természetes kerítés,
árok található. Így csak az utcafront és a kapu elkészítése válik az idén esedékessé. Térképet kellene még készíteni, amit ki kell helyezni a temetőbe.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a temetőről szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (I. 25.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2000. (XI. 09.) rendelet
módosításáról
3. Napirend: A Képviselő-testület 2007. évi Munkaterve
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: elmondja, hogy a 2007. évi munkaterv azokat a témákat tartalmazza, amelyeket minden évben tárgyalni szükséges. Ezekhez a témákhoz kér
kiegészítést.
Dr. Balaton Henrietta: március 31-ig az SZMSZ-t felül kell vizsgálni, úgy gondolja, hogy február 14-én tárgyalható lesz. Szeretné, ha a február 21-i ülés időpontja
átkerülne február 14-re, mert nem látja okát annak, hogy egy héttel később kerüljön tárgyalásra a 2007. évi költségvetés elfogadása.
Bunta Ferenc: ő is úgy tudja, hogy 15-ig el kell fogadni a költségvetést.
Dr. Balaton Henrietta: az Áht. szerint február 15-ig kell beterjeszteni.
Hornok Sándor: február 15-ig kell beterjeszteni a költségvetést, és február 28-ig kell elfogadni. Sok éves gyakorlata alapján mondja, hogy ha február 7-én,
szerdán tárgyalják I. fordulóban a költségvetést, akkor egy nap van arra, hogy a módosítások átvezetésre kerüljenek, mivel pénteken már ki kell mennie az
anyagnak. I. fordulóban teljes részletességgel kimutatott anyagot kapnak a testületi tagok, míg a költségvetés elfogadására már a rendeletbe és táblázatba
foglalt anyagot, egészen más formában. Erre egy nap lenne, s nem indokolt a sietség.
Bunta Ferenc: ő úgy értelmezte, hogy február 15-ig kell elfogadni a költségvetést.
Molnár István: tavaly hogy készült a költségvetés?
Dr. Balaton Henrietta: 15-éig meg volt a költségvetés. További módosítása, hogy a Gazdasági Programot március 31-ig el kell készíteni, szerinte azt is el
kellene februárban fogadtatni. Május 30-án átfogó rendelet módosítás beterjesztését tervezi. Június 27-i testületi ülésen az oktatási intézmény
névhasználatának felülvizsgálatát kellene megtárgyalni. November 7-i testületi ülésen kellene a polgármesternek beszámolnia a kistérségi társulásban
végzett tevékenységéről. A Tarhos Községért kitüntető cím átadása falunapon történik, de a cím odaítéléséről testületi ülésen kell dönteni.
Hornok Sándor: május 31-ig lehet leadni a javaslatokat, a falunap júliusban 7-én van. Júniusban 27-én tudnak dönteni, vegyék fel 4. napirendként.
Dr. Balaton Henrietta: szeretné, ha minden testületi ülésen utolsó pontként felvennék a napirendbe a "bejelentések" napirendet.
Hornok Sándor: 6 testületi ülést kell egy évben tartani, sürgős ügyek esetén rendkívüli testületi üléstfognak összehívni.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy havonta egy testületi ülés legyen.
Hornok Sándor: soron kívüli ülés úgy is lesz.
Dolog Györgyné: a Közmeghallgatás időpontját kellene 14 óráról 17 órára áttenni, mert a lakosoknak nagyon korai.
Papp József: a közmeghallgatás ne testületi ülés napján legyen.
Dr. Halász István László: legyen november 28-án a közmeghallgatás.
Szilágyi Anikó: hány órakor?
Hornok Sándor: 17 órakor.
Van-e még módosító javaslat?
Bunta Ferenc: a költségvetés elfogadására az előterjesztés február 15-ig el kell fogadni törvény írja elő.
Molnár István: ha törvény írja elő, akkor valaki hibázott.
Hornok Sándor: február 7-én terjeszti elő a költségvetést, s 21-én fogják elfogadni.
Molnár István: ha nincs benne törvénytelenség, akkor maradjon így.
Hornok Sándor: nem először készítenek költségvetést. Akkor nem lenne gond, ha nem sok változtatás történik az I. fordulóban.
Dr. Halász István László: február 7-én meglátják, hogy tudják-e február 14-én második fordulóban tárgyalni a költségvetést, vagy sem.
Dr. Balaton Henrietta: tavaly egy napon tárgyalták a költségvetést.
Hornok Sándor: a második forduló tárgyalása inkább maradjon február 21-én, s majd 7-én meglátják, hogy tudják-e hamarabb, 14-én tárgyalni. A
költségvetés anyaga időben ki fog menni, mivel már kész van. Ha valaki valamit nem ért, jöjjön be a hivatalba, nyugodtan kérjen felvilágosítást.
Van-e még módosító indítvány?
Több módosító indítvány nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosító indítványokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi Munkatervét az alábbiak szerint kiegészíti:
JANUÁR 24.
1.

Bejelentések

FEBRUÁR 7.
2. Bejelentések
FEBRUÁR 21.
3. SZMSZ felülvizsgálata
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4. Gazdasági Program
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2.

Bejelentések

MÁRCIUS 28.
5. Bejelentések
MÁJUS 30.
2. Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
3. Bejelentések
JÚNIUS 27.
3. Közoktatási Intézmény és Könyvtár névhasználatának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4. Tarhos Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5. Bejelentések
SZEPTEMBER 12.
4. Bejelentések
NOVEMBER 7.
6. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor
7. Bejelentések
NOVEMBER 28.
KÖZMEGHALLGATÁS 17 ÓRA
DECEMBER 5.
5. Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 2007. évi Munkaterv elfogadásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi Munkatervet elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2007. évi
MUNKATERVE
JANUÁR 24.
1.

A 2006. II. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Állattartási rendelet és a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző

3.

A Képviselő - testület 2007. évi Munkatervének elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetésre kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
5.

Bejelentések

FEBRUÁR 07.
1.

A2007.évi költségvetés előkészítése, I fordulóban történő részletes vitája

Előadó: Hornok Sándor polgármester
2. Bejelentések
FEBRUÁR 21.
1.

A 2007. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Döntés a Polgármesteri Hivatal körjegyzőségben való működtetéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

SZMSZ felülvizsgálata

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4.

Gazdasági Program

Előadó: Hornok Sándor polgármester
5. Bejelentések
MÁRCIUS 28.
1.

Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásának teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Döntés az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Beszámoló a Békési Kistérségi Társulásról és abban végzett munkáról

Előadó: Hornok Sándor polgármester
4. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2006. évi működéséről
Előadó: Molnár István tanyagondnok
5. Bejelentések
MÁJUS 30.
1.

Beszámoló a 2006. évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
2.

Önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
3.

Bejelentések

JÚNIUS 27.
1.

Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kuratórium elnöke

2.

Közoktatási Intézmény beszámolója a 2006-2007-es tanévről

Előadó: Intézményvezető
3. Közoktatási Intézmény és Könyvtár névhasználatának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4. Tarhos Községért kitüntető cím adományozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5. Bejelentések
SZEPTEMBER 12.
1.

A 2007. évi költségvetés I. félévi módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

A 2007. évi költségvetés I. félévéi teljesítése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Beszámoló a 2007. évi I. félévi adókötelezettség teljesítéséről
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző

4.

Bejelentések

NOVEMBER 07.
1.

Tájékoztató a III. negyedévi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

Bursa Hungaricí Felsőoktatási pályázatok elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Beszámoló a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Belsőellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző

5.

Támogatott civilszervezetek beszámolója

Előadó: civilszervezetek vezetői
6. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor
7. Bejelentések
NOVEMBER 28.
KÖZMEGHALLGATÁS 17 óra
DECEMBER 05.
1.

2008. 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: Hornok Sándor polgármester

4.

A köztisztviselők teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása

Előadó. Hornok Sándor polgármester
5. Bejelentések
A testületi ülések hivatalos kezdésének ideje 15 óra.
Hornok Sándor: az lenne a kérése, hogy az Ügyrendi Bizottság is készítse el a saját munkatervét, a képviselő-testület munkaterve alapján.
Az Ügyrendi Bizottság tagjai megbeszélik a bizottsági ülés időpontját.
Dr. Balaton Henrietta: február 31-én, szerdán 15 órakor lesz az Ügyrendi Bizottság ülése.
4. Napirend: Közoktatási Intézmény és Könyvtár intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: az általános iskola kiválása miatt a megmaradt intézmények - óvoda, Közösségi Ház, Könyvtár - élére vezetőt kell választani. Jelenleg van az
intézményeknek megbízott vezetője, mely július 31-én jár le.
Molnár István: a Közösségi Házat a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület nem működtethetné?
Hornok Sándor: a Közösségi Háznál nincs személyzet. Az egyesületnek át lehetne adni a Közösségi Házat működtetésre.
Bunta Ferenc: a pályázatot az előző testületi írta ki?
Hornok Sándor: igen.
Dr. Balaton Henrietta: 2006. augusztus 31-i testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot ír ki Közoktatási Intézmény és Könyvtár magasabb vezetői
állására. Azért volt szükséges magasabb vezetői beosztásban meghirdetni, mert a 138/1992. (XI.8.) Kormány rendelet erről rendelkezik. Azért kellett kiírni a pályázatot, mert
az iskolát szeptember 1-jétől társulásban látja el az önkormányzat. Egyetlen intézmény sem maradhat vezető nélkül. A Kormány rendelet szerint max. 1 éves időtartamra
megbízást lehet adni a megmaradt intézmények vezetésére. A vezetői megbízás megtörtént 2006. szeptember 1-től 2007. július 31-ig. A pályázat kiírásra került, az egész
eljárást a jegyző bonyolítja, addig amíg a képviselő-testület elé nem kerül az ügy. A november 2-i Oktatási Közlönyben megjelent a pályázati kiírás. Utólag és késve jutott a
tudomására, hogy a pályázati kiírás tévesen jelent meg a közlönyben. Az illetékeseket nem tudta időben megkeresni, a pályázati határidő pedig lejárt. Három pályázat
érkezett. A véleményeztetési eljárás lefolytatását az iskolaszéknek, közalkalmazotti tanácsnak, szülői munkaközösségnek kellett volna megtennie. Mivel nincs iskola, ezért az
említett szervekkel véleményeztetési eljárást lefolytatni nem lehetett. 2006. december 21-én 5 tagú szakmai bizottság véleményezte előzetesen a pályázatokat. A szakmai
bizottság megállapította, hogy a három pályázatból 2 pályázat érvénytelen volt. Egy pályázat tárgyalható, a pályázót meghívta a testületi ülésre. A pályázónak lehetőséget kell
adni a személyes bemutatkozásra
Megkérdezi Kürti Sándorné pályázót, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános tárgyalásához.
Kürti Sándorné: igen, hozzájárul nyilvános tárgyaláshoz.
Dr. Balaton Henrietta: ha a képviselő-testület most nem tud dönteni, akkor ismételten kötelesek a pályázatot kiírni.
Bunta Ferenc: kész tények előtt állnak, ez már el van döntve.
Hornok Sándor: a kinevezés 5 évre szól, viszont vannak kétségek az intézmény további működését illetően.
Dr. Balaton Henrietta: kéri a képviselő-testületet, hogy adjanak lehetőséget a pályázónak a hozzászólásra.
Szilágyi Anikó: szeretné, hogy a szakmai bizottság elnöke Papp József beszámolna arról, hogy milyen döntés született.

Papp József: a szakmai bizottság ülésén kérdések merültek fel. Kiemelt vezetői beosztásról lenne szó, s az a kérdés, hogy akkor másik óvónő kellene? Több személyre lesz
szükség? Nem a pályázó személyével volt gondjuk.
Kürti Sándorné: amennyiben az óvodától kikerülne a magasabb vezetői állás miatt, akkor azt úgy nem vállalja.
Szilágyi Anikó: annyit szeretne elmondani a félreértések elkerülése végett, hogy nem döntöttek el semmit. A dolgok képlékenysége miatt jobb lenne a
pályázatot ismét kiírni.
Dolog Györgyné: a megbízás csak egy évig szól?
Dr. Balaton Henrietta: maximum egy évig szólhat a megbízás, azaz ha nem születik döntés a pályázat elfogadását illetően, akkor a pályázatot azonnal ki kell írni. A
jogszabály szerint bármeddig is tart a megbízás ideje azt úgy kell tekinteni, hogy július 31-én lejár.
Szilágyi Anikó: ha elutasítják a pályázatot kell-e indokolni?
Dr. Balaton Henrietta: nem kell indokolni.
Bunta Ferenc: kötelező kiemelni?
Dr. Balaton Henrietta: magasabb vezetői állást kell adni, ha a képviselő-testület intézményvezetői megbízást ad.
Bunta Ferenc: végezheti a munkáját?
Dr. Balaton Henrietta: ez inkább a bérezésében mutatkozik meg.
Hornok Sándor: nem tesz különbséget, hogy van-e mögötte dolgozói létszám, vagy sem. Augusztusban dönteni kell a megmaradt intézmények nevéről, mert a
Közoktatási Intézmény és Könyvtár megszűnik.
Dr. Balaton Henrietta: az intézmény sorsát akkor is el kell dönteni, legkésőbb augusztusig, mert csak akkor lehet átszervezni.
Bunta Ferenc: nem lát mást csak a státuszt:
Dr. Balaton Henrietta: csökken a kötelező óraszám is.
Hornok Sándor: jelenleg 100 % vezetői pótlékot kap a megbízott vezető. Amennyiben kineveznék a vezetői pótlék megemelkedne. Ha lecsökken az óraszám, akkor
szükséges még egy óvónő.
Kürti Sándorné: ő akkor nem vállalja.
Szilágyi Anikó: javasolja, hogy a pályázatot írják ki újra, mert nem tudnak dönteni.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Intézmény és Könyvtár magasabb vezetői állására kiírt pályázatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
15/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közoktatási Intézmény és Könyvtár magasabb vezetői állására kiírt pályázatot ismételten kiírja,
mivel a beérkezett pályázatok alapján dönteni nem tudott.
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Határidő: azonnal
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírás feltételeiről szóló határozatról szavazzanak
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a tarhosi Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetésére magasabb vezetői megbízásra az alábbi
pályázatot írja ki:
Pályázati felhívás
a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint
1.

A pályázatot meghirdető szerv

neve: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
címe: 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29.
2.

A meghirdetett álláshely

munkahely neve, címe: Közoktatási Intézmény és Könyvtár
5641 Tarhos, Kossuth u. 52.
munkakör: intézményvezető (magasabb vezetői állás)
az intézmény: - napközi otthonos óvoda

1.

o

közösségi ház intézmény egységekből áll

o

könyvtár

o

erkölcsi bizonyítvány

o

szakmai önéletrajz

Az állás betöltéséhez szükséges képesítés : szakirányú felsőfokú végzettség

(óvodapedagógus, könyvtáros,
művelődés-szervező) és szakképzettség
illetve 5 év végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlat
Előnyt jelent: Közoktatási vezetői végzettség.
2.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

1.

o

vezetési program

o

diploma másolat

o

gyakorlat igazolása

Juttatások

Bér, pótlék, egyéb juttatás: Kjt. szerinti
6) A magasabb vezetői megbízás időtartam:
2007. augusztus 01. - 2012.július 31.
2007.

7) A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 60.
napon belül
8.

A pályázat benyújtásának határideje: Megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának helye: Tarhos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
5641 Tarhos, Petőfi S. u. 29.
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Határidő: folyamatos
Hornok Sándor 16 óra 40 perckor szünetet rendel el. Bejelenti, hogy a szünet után zárt ülés következik.
16 óra 50 perctől folytatódik a nyilvános ülés.
Hornok Sándor: a körjegyzőséggel kapcsolatban a környező településekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént. Valamennyi település polgármestere hajlandóságot mutat ez
ügyben. A csárdaszállási önkormányzat elküldte határozatát is miszerint Tarhossal kíván körjegyzőséget alakítani. A békési önkormányzat 25-i ülésén szándéknyilatkozatot
kér a képviselő-testülettől. Bélmegyer községet és Doboz nagyközséget is érdekli a körjegyzőség. A körjegyzőségről dönteni február 24-én kellene.
Dr. Halász István László: a csárdaszállási önkormányzattal beszélt-e személyesen polgármester úr?
Hornok Sándor: személyesen nem, mivel ők már meghozták a testületi döntésüket, el is küldték.
Dr. Halász István László: tárgyalási, vagy csatlakozási készséget tartalmaz a határozat?
Hornok Sándor: kifejezetten társulási szándék.
Molnár István: a csárdaszállási önkormányzat azért küldte a határozati javaslatot, mert az alpolgármester elment tárgyalni?
Bunta Ferenc: ő csak tájékozódni ment.
Dr. Halász István László: szeretné elolvasni a csárdaszállási határozatot.
Hornok Sándor 17 órakor felfüggeszti a testületi ülést, mert kimegy az ülésteremből.
17 óra 05 perckor folytatódik a testületi ülés.
Hornok Sándor polgármester közreadja a csárdaszállási önkormányzat határozatát.
Szilágyi Anikó felolvassa a határozatot. Véleménye szerint Csárdaszállás fogja majd a továbbiakban Tarhos képviselő-testületét megkeresni.
Dr. Halász István László: mi a polgármester véleménye, mi lesz jó a községnek?
Hornok Sándor: szerinte szándéknyilatkozatról kellene határoznia a testületnek. Mivel körjegyzőség tekintetében minden település elég tudatlan, tájékozódni kellene ez
ügyben. Ismerik-e a feltételeket? Előzetesen a Közigazgatási Hivatalt meg kell keresni a törvényesség miatt.
Dolog Györgyné: a körjegyzőség le van-e írva?
Molnár István: mi az, hogy körjegyzőség?
Dr. Balaton Henrietta felolvassa a körjegyzőség meghatározását.
Molnár István: olyan információt kapott, hogy mindkét településen marad a jegyző, ha Csárdaszállással alkotnak körjegyzőséget?
Bunta Ferenc: igen, egyik a körjegyző, másik a jegyző.
Molnár István: ez hol van leírva?
Bunta Ferenc: a testület választja a körjegyzőt, a körjegyző választja ki a megbízottját.
Hornok Sándor: nem csak a jegyzőről van szó. A közigazgatási feladatokat a körjegyzőség látja el.
Molnár István: azt gondolja ő is, hogy ha Csárdaszállással társulnak, akkor Tarhoson is van jegyző, Csárdaszálláson is van jegyző és még támogatást is kapnak.
Bunta Ferenc: ha körjegyzőséget alkotnak, eleve kapnak 360 ezer forintot, ha kistelepüléssel társulnak plusz 294 e forintot.
Molnár István: azt nem érti, hogy miért kapnak több pénzt?
Bunta Ferenc idézi a költségvetési törvény 3. számú mellékletét.
Molnár István: azt nem érti, hogy minden marad ugyan úgy és az állam ezért több pénzt ad.
Bunta Ferenc: ugyanez a helyzet, ha Békéssel, vagy Dobozzal alkotják a körjegyzőséget. Ők adják a körjegyzőt. Ahhoz hogy maradjon a jegyzőség, kistelepüléssel kell
társulni.
Molnár István: minden településen rendel a körjegyző?
Bunta Ferenc: két településen már működik körjegyzőség.
Hornok Sándor: Csabaszabadi és Pusztaottlaka.
Dr. Balaton Henrietta: a részletszabályokat az Ámrr., az Áht és egyéb pénzügyi jogszabályok határozzák meg.
Bunta Ferenc: el kellene dönteni, minél hamarabb. Véleménye szerint ha itt megszűnik a jegyzőség, akkor itt soha többet nem lesz.
Dr. Balaton Henrietta: ő azt mondja, hogy valamerre el kell indulni, mert április 30-áig az ÖNHIKI-t be kell nyújtani, addigra valamit produkálni kell.
Hornok Sándor: február 24-én dönteni fognak.
Dr. Balaton Henrietta: addig le kell ülni tárgyalni.
Dr. Halász István László: hozzanak határozatot, induljanak el tárgyalni.
Molnár István: van-e értelme most határozatot hozni?

Hornok Sándor: véleménye szerint meg kellene várni a megkérdezettek véleményét, határozatát.
Papp József: szerinte, ha bejött az összes ajánlat mindenkivel egyszerre kellene leülni tárgyalni.
Hornok Sándor: ha mindkét fél határozata megszületik, utána kell majd a részletekről tárgyalni pl. hány fővel látja el a hivatalt, kell-e dolgozókat elbocsátani, milyen
feladatokat visz el a körjegyzőség stb.
Molnár István: lesznek olyan feladatok, amelyek elkerülnek pl. Csárdaszállásra?
Dr. Balaton Henrietta: nincs szükség két helyen ellátni a szociális feladatokat, az adót stb.
Hornok Sándor: ahol a körjegyzőség működik azt technikailag, szakmailag olyan állapotba hozni, hogy alkalmas legyen a körjegyzőség feladatainak ellátására.
Dr. Halász István László: az elmúlt testületi ülésen már volt erről szó. Kéri, hogy írásban keressék meg az önkormányzatokat, ne szaporítsák tovább a szót. Beszéljék meg a
feltételeket.
Hornok Sándor: tudniuk kell, hogy mi a körjegyzőség, tudniuk kell hogy miben gondolkozzanak.
Bunta Ferenc: akarnak körjegyzőséget, vagy sem?
Dr. Balaton Henrietta: még mindig nem döntöttek, hozzanak határozatot.
Hornok Sándor: hoztak határozatot, erre folyamatosan érkeznek az ajánlatok.
Bunta Ferenc: ha azt akarják, hogy legyen jegyző a faluba, akkor leegyszerűsödik a dolog.
Dr. Balaton Henrietta: Csárdaszállás polgármesterének január 31-ig van határideje.
Bunta Ferenc: azt döntsék el, hogy legyen-e a falunak jegyzője? Véleménye az, hogy legyen jegyző a községben.
Molnár István: mi van, ha Csárdaszállás azt akarja, hogy ott legyen a központ. Akkor már ki is zárták Csárdaszállást:
Dr. Halász István László: nem hozhat olyan döntést, nincs törvényi joga rá.
Molnár István: Bunta képviselő azt mondja, hogy Tarhoson maradjon jegyző.
Bunta Ferenc: ő azt mondja, hogy maradjon jegyzői ügyintézés.
Dolog Györgyné: ő úgy értelmezi, hogy Csárdaszállás a kisebb, ezért Tarhosnak több lehetősége van, mert nagyobb.
Bunta Ferenc: személyes véleménye az, hogy itt maradjon jegyző a faluban.
Dr. Halász István László: le kell ülni tárgyalni, előre nem lehet semmit eldönteni.
Szilágyi Anikó: nem érti, hogy miről beszél Bunta Ferenc képviselő. Azt akarja megszavaztatni, hogy legyen jegyző. Ha erről hoznak határozatot, akkor itt nem lesz
körjegyzőség. Mindenki azt akarja, hogy hozzájuk menjenek.
Bunta Ferenc: nem érti a képviselő, olvassa el a körjegyzőséget.
Hornok Sándor: egyszer már eldöntötték, s az előbb már elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a környező településekkel. A településekről folyamatosan beérkeznek a
határozatok. Lehet, hogy lesz olyan határozat, mely azt tartalmazza, hogy nem kívánnak Tarhossal körjegyzőséget alakítani, s lesz olyan is amelyik igen. Amennyiben közös
az akarat utána lehet leülni tárgyalni. Most ne adjanak feltételeket.
Bunta Ferenc: két hete nem csináltak semmit. Mikor fognak visszajelezni? Miért nem lehet írásban kiküldeni?
Dolog Györgyné: ki indítványozza, azt, hogy üljenek le tárgyalni?
Dr. Balaton Henrietta: a képviselő-testületnek kell meghoznia a határozatot, mert az előző testületi ülésen meghozott határozat arról szól, hogy "előzetes tájékozódó
tárgyalást kezdeményez". Ez megtörtént. Azt kellene eldönteni, hogy kivel ülnek le tárgyalni.
Hornok Sándor: Csárdaszállással már lehet tárgyalni.
Dr. Balaton Henrietta: nincs róla testületi határozat.
Dr. Halász István László: tessék megfogalmazni a határozati javaslatot.
Bunta Ferenc: küldjenek mindenkinek határozatot.
Dr. Halász István László: fogalmazza meg a határozati javaslatot jegyzőnő mind a négy településre.
Dolog Györgyné: csak tájékozódnak.
Hornok Sándor: olyan határozatot kell hozni Bélmegyer, Békés, Doboz felé, hogy körjegyzőséget alakítanak.
Bunta Ferenc: Csárdaszállásnak is meg kell küldeni.
Dr. Balaton Henrietta megfogalmazza a határozati javaslatot. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy körjegyzőséget kíván alakítani.
Megkeresi Békés Város Képviselő-testületét azzal, hogy a kinyilvánított szándékot véleményezze. Egyben utasítja polgármesterét, hogy a megkeresett településről beérkezett
szándéknyilatkozat alapján kezdeményezzen tárgyalást. Felelős Hornok Sándor, határidő 2007. február 7.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Békés Város Képviselő-testületének szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy körjegyzőséget kíván alakítani. Megkeresi Békés Város Képviselő-testületét azzal, hogy a
kinyilvánított szándékot véleményezze. Egyben utasítja polgármesterét, hogy a megkeresett településről beérkezett szándéknyilatkozat alapján kezdeményezzen tárgyalást.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2007. február 7.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Bélmegyer Község Képviselő-testületének szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy körjegyzőséget kíván alakítani. Megkeresi Bélmegyer Község Képviselő-testületét azzal, hogy a
kinyilvánított szándékot véleményezze. Egyben utasítja polgármesterét, hogy a megkeresett településről beérkezett szándéknyilatkozat alapján kezdeményezzen tárgyalást.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: 2007. február 7.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Doboz Nagyközség Képviselő-testületének szóló határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2007. (I. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy körjegyzőséget kíván alakítani. Megkeresi Doboz Nagyközség Képviselő-testületét azzal, hogy a
kinyilvánított szándékot véleményezze. Egyben utasítja polgármesterét, hogy a megkeresett településről beérkezett szándéknyilatkozat alapján kezdeményezzen tárgyalást.
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Hornok Sándor: a települések testületeit nem lehet irányítani. A környező településeknek is fel kell készülni a körjegyzőségre.
Van-e más témában a képviselőknek bejelentésük?
Papp József: az internettel kapcsolatban szeretne hallani.
Hornok Sándor: az Antenna Távközlési Rt lesz a szolgáltató. Elkészült a műszaki terv követelmény. A kész ajánlatnak egy hét múlva kell készen lennie. Optikai kábelen
jön Békéscsabáról Mezőberénybe. Mezőberényben lesz a központ ahonnan fénykábelen jön Tarhosra a Polgármesteri Hivatalba, ahonnan átjátszásra kerül a víztorony tetején
lévő erősítőhöz, onnan pedig szétszórásra. Valamennyi intézménynél bekötésre kerül az Internet, legmodernebb technikával. Alkalmas lesz kábel tv-re és telefonálásra is.
Elvárás, hogy férjen bele a költségvetésbe. A településnek önerőt nem kell fizetnie.
Dolog Györgyné: a lakosoknak mennyit kell fizetni?
Hornok Sándor: erről még nem tud nyilatkozni. A szolgáltató fogja eldönteni az árat. A szolgáltató azt szeretné, ha a lefedettség 90 %-os lenne.
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Van-e még bejelentés?
Bunta Ferenc: Kürti Sándor nagyapjának igényeltek ápolási segélyt.
Dr. Halász István László: ez nem önkormányzati ülésre tartozik, orvosi dologról van szó. Ő, mint a család orvosa tájékoztatta a hozzátartozókat a lehetőségekről.
Hornok Sándor: sem nála, sem a polgármesteri hivatalnál nincs ez az ügy.
A bejelentéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzik el.
Bunta Ferenc: Dolog Pál bejelentést tett a polgármester úrnál. Megkérdezte a bejelentő tőle, hogy volt e szó testületi ülésen a bejelentésről. Elmondta Dolog Pálnak,
hogy nem volt a bejelentéséről szó, ezért megkérdezi, hogy mit szándékozik a polgármester tenni?
Hornok Sándor: a bejelentő a polgármestert kérte meg, nem a képviselő-testületet.
Bunta Ferenc: szándékozik-e a képviselő-testület elé vinni a bejelentést a polgármester?

Hornok Sándor: nem, mert ő utánanézett és nem olyan dolog, hogy testületi ülés elé kelljen vinni, nem igényel testületi döntést.
A bejelentéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzik el.
Bunta Ferenc: sokan kérdezik, hogy a Szilas-Humán Kft mivel foglalkozik. Van-e erről információja a testületnek, a szerződés tartalmazza-e ezt?
Hornok Sándor: a szerződésnek nem volt tárgya, csak az ingatlan bérletére vonatkozó dolgok kerültek szabályozásra. A szerződés március 31-ig kerül meghosszabbításra.
Utána az új helyre kell átpakolniuk.
Dr. Halász István László: az új hely közel van a Gyógypedagógiai Intézethez.
Szilágyi Anikó: legálisan csinálják-e a műtrágyás zsákok, állateledeles zsákok válogatását.
Hornok Sándor: szakhatósági ellenőrzések voltak, nem találtak semmilye

