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Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 7-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, 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, Körözsi Andrásné Nyugdíjas klub vezetője, Vámos Jánosné
ügyintéző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Dolog Péter és Dr. Halász István László képviselők bejelentés nélkül
vannak távol. Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Molnár István 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.
Hornok Sándor polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat.
Napirend:
1./ 2007. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: 2007. évi költségvetés előkészítése, I. fordulóban történő részletes vitája
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a költségvetés tervezetét minden képviselő időben megkapta. Kéri, hogy fejezetenként részletesen tekintsék át, s ha van javaslat, módosító indítvány azt
külön-külön szavazzák meg, s majd a végén a módosítások átvezetése után az egész tervezetről szavaznak. A költségvetés az előző évi költségvetésből kiindulva és a
koncepcióra épülve került összeállításra. A költségvetés tárgyalása során kéri, hogy vezérfonal legyen a forráshiány csökkentése, ami jelenleg közel 28 millió forint. Még
nem lehet tudni, hogy jogosultak-e ÖNHIKI-re, nem ismeretesek annak feltételei. A képviselők törekedjenek arra, hogy a módosító indítványok a forráshiányt inkább
csökkentsék.
15 óra 40 perckor megérkezik Dr. Halász István László.
BEVÉTELEK
Molnár István: a bérleti díj bevételénél figyelembe lett-e véve, hogy márciusba lejár a szerződése a foglalkoztatónak?
Vámos Jánosné: a szociális foglalkoztató épületének bérbeadásából származó bevétel az előterjesztés 2. oldalán, az egyéb sajátos bevételek között van megtervezve.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy soronként menjenek végig a tervezeten.
Hornok Sándor: aki valamit nem tud, vagy nem ért az kérdezzen. Konkrétan tegyék fel a képviselők a kérdéseket.
Dr. Halász István László: a költségvetés úgy készült-e, mintha nem mennének körjegyzőségbe, társulásba?
Hornok Sándor: igen, úgy készült.
Bunta Ferenc: ez Tarhos költségvetése.
Dolog Györgyné: az egyéb sajátos bevétel mit tartalmaz?
Vámos Jánosné: a különböző szolgáltatások díjait tartalmazza, pl. mázsálási díj, temetkezési díjak, szántó és telekbérleti díjak. Az egyéb sajátos bevételek a 17. oldalon
részletezve megtalálhatóak.
Dr. Balaton Henrietta: a Szilas Humán Kft által fizetett bérleti díj akkor nem az egyéb sajátos bevételek között szerepel?
Vámos Jánosné: a 92912 önkormányzatok egyéb helyiségek bérbeadása sorában szerepel.
Hornok Sándor: van-e a bevételekkel kapcsolatban még kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
KIADÁSOK
Szakfeladatonkénti kiadások - Pénzeszköz átadások
Dr. Halász István 15 óra 50 perckor kimegy az ülésről.
Bunta Ferenc: működési célú átadás non-profit szervezetnek, ez mi?
Hornok Sándor: nyugdíjas klub, helyi egyesületek részére átadott összegek.
Bunta Ferenc: működési célú átadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 388 e Ft? Működési célú átadás nem önkormányzati többségi tulajdon sorában 295 e Ft?
Hornok Sándor: önkéntes tűzoltóknak adott támogatás, Natúrpark Egyesület és egyéb szervezetek stb. részére adott támogatások. A működési célú átadás nem
önkormányzati többségi tulajdon sora alatt zárójelben megtalálható a részletezés, fogászati ellátásra és iskola egészségügyre kifizetett díj.
Bunta Ferenc: a kistérségi iskolának 3 millió forintot fizetünk?
Hornok Sándor: tervezet, 250 e Ft havonta. Ez még nem végleges. Szeptembertől új rendelkezés lép életbe, mely alapján újra kell számolni. A finanszírozás megváltozik,
nem gazdasági évre, hanem iskolai év alapján számolnak.
Dolog Györgyné: ismerik-e már a kistérségi iskola költségvetését?
Hornok Sándor: még nem látta a költségvetést.
Dolog Györgyné: ő már látta és a kistérségi iskola gazdaságvezetője szerint kb. 6 millió forint hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak.
Bunta Ferenc: a sport részére egy millió forint támogatást szándékoznak adni, s ha jól tudja, akkor a támogatásként adott összeget levonják az ÖNHIKI-ből. Nem lehetne
valamilyen megoldást találni, hogy erre ne kerüljön sor?
Vámos Jánosné: az ÖNHIKI elvárja az önkormányzatoktól, hogy ha forráshiányos, akkor ne támogasson.
Hornok Sándor: a koncepcióban 150 e Ft volt támogatásként előirányozva. Ezen túl az önkormányzat fizette a sportépületnél felmerült közüzemi számlákat. Bunta
képviselő javaslata volt, hogy egymillió forintot adjanak a sport részére támogatásként.
Molnár István: úgy gondolja Bunta képviselő, hogy ha több támogatásban részesülne a sportegyesület, akkor jobban takarékoskodnának?
Bunta Ferenc: nem tudja. Utána kellene nézni, hogy milyen formában lehetne megoldani a sportegyesület támogatását.
Dr. Balaton Henrietta: ha átadott pénzeszközként szerepel, akkor a költségvetési rendeletben is így fog szerepelni.
Hornok Sándor: az egyesület nevezési díját az önkormányzat nem fizetheti, azért javasolta a koncepcióban, hogy az önkormányzat fizeti a rezsit és ad egy
kevés támogatást.
Dr. Balaton Henrietta: mi történik akkor, ha a közüzemi számlákat az egyesület nem fizeti ki?
Hornok Sándor: az önkormányzatnak ki kell fizetnie.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: azt nem lehetne, hogy az önkormányzat egymillió forintig támogatja a dologi kiadásokat?
Vámos Jánosné: a nevezési díj kifizetése nincs megoldva.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: a nevezési díjat 150 e Ft-tal támogassa az önkormányzat a hiányzó részt fizessék a szponzorok.
Dolog Györgyné: a sportegyesület tagjai úgy érezték, hogy azzal hogy a dologi kiadások ki lettek fizetve az nem támogatás, mert a nevezési díj őket terhelte.
Bunta Ferenc: az egyesület fizeti az edzőt, a játékosokat, kifizetik az orvosi vizsgálatok díját, a többi kiadást nem tudják finanszírozni. Kapnak egymillió forintot és
osszák be.
Hornok Sándor: javasolja, hogy osszák meg az egymillió forintot, 400 e Ft támogatásra és 600 e Ft dologi kiadásra.
Szilágyi Anikó: mennyi volt a tavalyi teljesített kiadás?
Hornok Sándor: 787 e Ft volt, melyből volt 150 e Ft nevezési díj is.
Bunta Ferenc: az egyesületnek hamarosan kellene a pénz.
Hornok Sándor: tavaly sem tudták a támogatásokat az első félévben kifizetni.
Bunta Ferenc: legyen akkor úgy, hogy 400 e Ft pénzeszköz átadásra, 600 e Ft dologi kiadásra.
Hornok Sándor megkéri Vámos Jánosnét, hogy a módosító indítványt jegyezze. Van-e még kérdés a pénzeszköz átadással kapcsolatban?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Önkormányzat által folyósított ellátások
Vámos Jánosné: kiegészítést tenne az egyéb rászorultságtól függő ellátáshoz. Zárójelben fel vannak sorolva azok a feladatok, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Az étkezési
támogatás 2.800 e Ft-tal szerepel, ami 1.800 e Ft, mivel a felnőttek étkeztetése máshol szerepel. Kéri e szerint javítsanak a képviselők.
Bunta Ferenc: a 7. oldal 1-4 tételbe 10 % lett megtervezve?

Vámos Jánosné: igen, mert az önkormányzatot csak 10 % terheli, a többit az állam finanszírozza és módosított előirányzatként fog megjelenni.
Hornok Sándor: ezek a tételek úgy működnek, hogy az önkormányzat először kifizeti, majd utólag megigénylik.
Papp József: a méltányossági közgyógyellátás teljesen megszűnik?
Hornok Sándor: igen, a méltányossági közgyógyellátás megszűnt.
Papp József: mi van akkor, ha valaki jogosult rá?
Hornok Sándor: van alanyi jogon kapott közgyógyellátás, de az jegyzői hatáskör.
Bunta Ferenc: köztemetés biztos nem lesz.
Hornok Sándor: minden évben 2 köztemetés kerül betervezésre.
ÉTKEZTETÉS
Óvodai intézményi étkeztetés - Iskolai intézményi étkeztetés
Hornok Sándor: az étkeztetés kapcsán felmerült költségek arányosan vannak megosztva az intézmények között.
Szilágyi Anikó: megoldódtak-e az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült gondok az iskolánál?
Hornok Sándor: igen.
Bunta Ferenc: a gyerekek itt esznek?
Hornok Sándor: itt esznek és leszámlázásra kerül a kistérségi iskolának.
Bunta Ferenc: jó ez így?
Dr. Balaton Henrietta: minden le van fektetve.
Papp József: mi alapján vannak szétosztva a költségek?
Vámos Jánosné: gyakorlati tapasztalatok alapján %-os mértékben. 60 % iskolai étkezés 20 % felnőtt étkezés, 10 % óvoda és 10 % a szociális étkezés.
Bunta Ferenc: hány óvodás van?
Kürti Sándorné: 23 óvodás.
Hornok Sándor: a tervezettnél több.
Vámos Jánosné: annyit szeretne még az étkeztetéssel kapcsolatban elmondani, hogy a 21. oldalon található szociális étkeztetés is ide kapcsolható, mivel
oda is osztott kiadások kerülnek.
Bunta Ferenc: 1630 e Ft-ot mi ez?
Vámos Jánosné: intézményi térítési díjak befizetése.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás az étkeztetéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Önkormányzati igazgatási tevékenység - Polgármesteri Hivatal
Bunta Ferenc: egyéb rövidlejáratú hitel a forráshiány?
Hornok Sándor: igen, hitelként kell kezelni.
Vámos Jánosné: az egyéb rövidlejáratú hitel összegét ki kellene javítani, mivel a védőnői szolgálatnál javítani kellett - nőtt a kiadás -, s azért, hogy egyensúlyba legyen a
költségvetés a 212 e Ft-tal a forráshiány összegét is meg kellett emelni. A forráshiány összege tehát 27964 e Ft.
Bunta Ferenc: miből tevődik össze a pénzmaradvány?
Vámos Jánosné: a pénzmaradvány a bankszámla december 31-i egyenlege, pénztár december 31-i egyenlege, átfutó-függő bevételek-kiadások
figyelembevétele, melyek módosítják - 2007. évi normatíva 1/13-a, 2006. év végén kifizetett bérek -. Így 6012 e Ft pénzmaradvány van.
Bunta Ferenc: a pénzmaradványnak megvannak a költséghelyei?
Vámos Jánosné: igen.
Dolog György: kiadásoknál, az egyéb szociális juttatásoknál mi van betervezve?
Hornok Sándor: a dolgozók gyermekeinek iskolakezdési támogatása van betervezve. 4 fő részére 20.000,- Ft/fő.
Molnár István: a szakvizsga mit takar?
Vámos Jánosné: Gézártné szakvizsgája.
Bunta Ferenc: a béreket 100 %-os szinten meg lehet tervezni, ezeket lehet tudni.
Vámos Jánsoné: a bérek a besorolás szerint vannak megállapítva.
Dolog Györgyné: karbantartás, kisjavítás?
Hornok Sándor: fénymásoló, irodai gépek karbantartását jelenti.
Bunta Ferenc: kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez javasolja betervezni DVD olvasók beszerzését. Legyen minden irodába egy. Javasolja még, hogy a jegyzőnek
vásároljanak számítógépet.
Hornok Sándor: DVD olvasót vettek volna, ha a jegyző nem tiltja meg.
Dr. Balaton Henrietta: nem látja értelmét, hogy mindenkinek legyen. Nincs szükség mindenkinek CD jogtárra.
Hornok Sándor: nem nagy összeg, nem is tartozna a testületre, de eddig a jegyzőnő azt mondta, hogy nincs rá szükség és ő a hivatal gazdája. A szünetmentesítő is már
régen kellett volna. A diktafont viszont javasolja, mivel korszerűbb és jobb minőségben készülhet a hangfelvétel.
Bunta Ferenc: a jegyzőnőnek javasolja a számítógép megvásárlását.
Hornok Sándor: az más jellegű kiadás. Úgy néz ki, hogy az Internet bekapcsolásával kapni fognak majd egyet.
Dolog Györgyné: egy gépre még vegyenek DVD olvasót.
Dr. Balaton Henrietta: egy lemez van, s ha hatályos jogtárat akarnak nézni úgy is át kell menni a másik irodába. Nincs értelme, ott a Magyar Közlöny.
Vámos Jánosné: a kisértékű tárgyi eszköz sora marad?
Hornok Sándor: igen, mert nem jelentős összegekről van szó.
Bunta Ferenc: a gázenergia konkrétan a hivatalra vonatkozik?
Vámos Jánosné: igen, csak a hivatalra.
Bunta Ferenc: nincs itt vegyes tüzelésre lehetőség?
Hornok Sándor: lenne lehetőség vegyes tüzelésre, de a fűtési rendszer korszerűsége - kevés vízzel - miatt nem célszerű, mivel állandó felügyeletet igényelne. Biztonsági
berendezések beépítésével talán működtethető lenne. A vegyes tüzelésű kazán megvan.
Bunta Ferenc: egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás 1286 e Ft, mi tartozik ide?
Dr. Halász István 16 óra 40 perckor visszajön az ülésre.
Vámos Jánosné: 300 e Ft az irattár rendbetétele, a hivatal postaköltsége, pályázati díjak, továbbképzési díjak, szennyvízszippantás, kéményseprés.
Dr. Balaton Henrietta: decemberbe keresték meg a Megyei Levéltár békési kirendeltségéről. Levéltári ellenőrzést végeztek a hivatalnál. A 1990 előtti iratokat Levéltár
részére át kell adni. Az iratok átadását nem tagadhatja meg. Az iratok elvitele költséggel jár, mivel azokat speciális dobozban lehet szállítani. Az árajánlat szerint
300 e Ft-ba kerül az iratok elszállítása.
Molnár István: van-e másik cég, aki olcsóbban elszállítaná az iratokat?
Dr. Balaton Henrietta: biztos van. Az ajánlatban a dobozok nincsenek is benne.
Bunta Ferenc: a 204 e Ft-ba mi tartozik bele?
Vámos Jánosné: foglalkozás egészségügyre, munkabiztonságra kifizetett összegek.
Bunta Ferenc: 1887 e Ft mire van betervezve?
Hornok Sándor: beruházási fejezetben megtalálható, részletezve. Ebbe tartozik az előző évekről áthúzódó világításkorszerűsítés 426 e Ft, a hivatal felújítása 356 e Ft és
akadálymentesítésre 1531 e Ft. A hivatal felújításra és akadálymentesítésre a pályázati önrész.
Bunta Ferenc: egyéb gép, berendezés?
Hornok Sándor: a Leader pályázatban szereplő beruházás önrésze hangtechnikai berendezés beszerzésére.
Bunta Ferenc: nem ide kellene betervezni a számítógépet?
Vámos Jánosné: ide kell betervezni.
Hornok Sándor: valaminek a terhére kellene betervezni a számítógép beszerzését.
16 óra 50 perckor Hornok Sándor polgármester szünetet rendel el.
17 órakor az ülés folytatódik. Az ülésről Dr. Halász István László hiányzik.
Dr. Balaton Henrietta: a számítógépre mennyi kerüljön betervezésre?
Bunta Ferenc: 200 e Ft legyen betervezve áfa-val együtt.
Vámos Jánosné: 167 e Ft-tal kell csökkenteni a 12631 kiadásnemen lévő összeget. A hivatal felújítás akadálymentesítés terhére?
Hornok Sándor: a hivatal felújításánál és akadálymentesítésénél szereplő összeg pályázati önrész. Ennek lecsökkentésével többet veszít az önkormányzat, mint
167 e Ft.
Dr. Halász István László 17 óra 5 perckor megérkezik.
Bunta Ferenc: tervezzék be a számítógépet.
Dr. Balaton Henrietta: pályázatok esetén mindig van testületi ülés, ahol lehet módosítani.
Hornok Sándor: javítsák akkor át.

Vámos Jánosné: az épület felújítás sorát (12631) le kell csökkenteni 167 e Ft-tal. A 181121 Áfa összegét csökkenteni kell 33 e Ft-tal. A 131521 kiadásnemű egyéb gép,
berendezés sorát meg kell növelni 167 e Ft-tal, és meg kell növelni 33 e Ft-tal a 182113 Áfa-t is.
Papp József: a fejlesztési céltartalék mit takar?
Hornok Sándor: fejlesztési célú maradvány a múlt évről.
Intézményi vagyon működtetése
Hornok Sándor: ezen a szakfeladaton 6 fő - 3 fő a konyhán, 1 fő dajka, 1 fő iskola, 1 élelmezésvezető - .
Vámos Jánosné: ténylegesen 5 fő van betervezve, mivel nincs takarító.
Hornok Sándor: az élelmezésvezető hol van betervezve? Az ő pénze hol van?
Vámos Jánosné: nem létszámba van betervezve megbízásos jogviszonya miatt. Állományba nem tartozó megbízási díjban - 52211 - szerepel az élelmezésvezető díjazása.
Dr. Balaton Henrietta: létszámba nem kell bevenni az élelmezésvezetőt?
Vámos Jánosné: nem mert a havi foglalkoztatási összeget nem éri el, amivel létszámnak számítana. Napi két órába dolgozik.
Dr. Balaton Henrietta: létszámnak jó a 6 fő, mert ha később lesz takarító, akkor a létszámot nem emelheti a testület.
Bunta Ferenc: egyéb költségtérítés, hozzájárulás adható?
Vámos Jánosné: ide van betervezve az évente 3 alkalommal adható kisértékű ajándék.
Dr. Balaton Henrietta: SZJA törvény szerint 3-szor adható adómentes juttatás.
Bunta Ferenc: tüzelőanyag 160 e Ft?
Hornok Sándor: óvodához szén vásárlása.
Bunta Ferenc: ott szénnel fűtenek?
Hornok Sándor: az iskolához és az óvodához is vásároltak szenet nagy hideg esetére.
Molnár István: ez az összeg 40 mázsa szénre elég.
Bunta Ferenc: a karbantartás, kisjavítás sorában szereplő összeg elég nagy?
Hornok Sándor: Az óvodánál bejárati ajtót kell cserélni, az ebédlőt burkolni kellene, lambériát kellene még cserélni. Jó lenne, ha megvalósulna.
Bunta Ferenc: az egyéb üzemelési fenntartási kiadás lehet kevesebb és több is?
Vámos Jánosné: igen.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Vízkárelhárítás
Hornok Sándor: nem a tavalyi alapján készült, mivel tavaly sokat kellett szivattyúzni. Az idén még nem kellett bekapcsolni a szivattyúkat.
Bunta Ferenc: mi alapján kapnak vis maiort?
Hornok Sándor: központilag rendeli el a katasztrófavédelem. Tavaly kaptak vis maiort, de a 2005-ös évben nem kaptak, pedig akkor is sokat kellett
szivattyúzni.
Bunta Ferenc: nem az önkormányzat által elrendelt belvízvédelmi készültség fokozata alapján kapják?
Hornok Sándor: hiába rendeli el az önkormányzat a belvízvédelmi készültséget, ha általános készültséget nem rendelnek el a térségben.
Város- és községgazdálkodás
Bunta Ferenc: a tervezés a tavalyi költségvetése alapul + az áfa?
Vámos Jánosné: a tavalyi költségvetés alapján készült, de bevételnél nincs áfa.
Bunta Ferenc: ki az a két fő hátralékos, akik a felhalmozási célú átvétel háztartástól sorban szerepel?
Vámos Jánosné: nevet nem mondhat.
Hornok Sándor: a gázbevezetéskor a lakosok 50.000,- Ft megfizetésére 10 havi részletfizetést kaptak, melyet két lakos nem fizetett ki.
Papp József: ez nagyon régi dolog.
Hornok Sándor: 2001-2002-re áthúzódó beruházás volt. Annyi lehetősége van az önkormányzatnak, hogy amikor a lakos rá akar kötni a hálózatra, a szolgáltató felé
jelzéssel élnek, s addig, amíg nem teljesíti a tartozást nem kötnek a gázcsonkra. Amennyiben már rákötött a gázhálózatra, akkor nincs meg ez a lehetőség. Az elévülés
közelében van a tartozás.
Molnár István: kaptak-e felszólítást?
Vámos Jánosné: igen kaptak felszólítást.
Hornok Sándor: javasolja, hogy nézzen utána a jegyző, hogy mit lehet tenni.
Bunta Ferenc: a vizesblokkra a 960 e Ft még nem érkezett meg?
Hornok Sándor: igen, a vizesblokk II. üteme még nem érkezett meg.
Molnár István: a Mégis van remény egyesület tartozása nem szerepel sehol?
Bunta Ferenc: mennyivel tartozik az egyesület?
Dr. Balaton Henrietta: közel egymillió forinttal.
Hornok Sándor: volt egy pályázat "Küzdelem a munka világából kirekesztődés ellen", mely 6654 e Ft-os pályázat volt. Ebből a pénzből eszközöket vásároltak, 5 főt
kiképeztek kisgépkezelőnek és munkabért fizettek a részükre. A tartozás bérelmaradásból van, 2004. december, 2005. január, február március.
Dr. Balaton Henrietta: perelni kellene.
Bunta Ferenc: az nem probléma, ha hagyják ezt a tartozást?
Hornok Sándor: nem az önkormányzat volt a pályázó, hanem a gesztor. A Mégis van remény egyesület volt a gesztor, több önkormányzat és vállalkozás
csatlakozott hozzá. A gesztort kérhetik számon a támogatás elmaradásáért. A gesztor viszont a minisztériumtól nem kapta meg a támogatást. Kéri a jegyzőt,
hogy lépjenek ebben az ügyben is.
Dr. Halász István László: annak a híve, hogy mindenről legyen papír.
Hornok Sándor: a pályázatról szerződés van.
Bunta Ferenc: a hajtó- és kenőanyagok felhasználásáról van-e vezetve üzemnapló?
Molnár István: a vállalt munkákról van vezetve egy füzet.
Hornok Sándor: a közterületen végzett munkáról nincs napló vezetve, a kisgépeknek nincs normájuk.
Bunta Ferenc: mi alapján történik az üzemanyag felhasználásának elszámolása?
Hornok Sándor: a fűkaszának, kisgépeknek nincs normájuk, sem üzemóra számlálójuk.
Bunta Ferenc: ha vásárolnak üzemanyagot, mivel igazolják annak felhasználását?
Molnár István: az üzemanyag átvételét a dolgozók aláírásukkal leigazolják.
Hornok Sándor: a dolgozók ellenőrzés alatt végzik a munkájukat.
Vámos Jánosné: lakossági fűnyírás esetén befizetés történik a pénztárba, mely összevethető az üzemanyag vásárlásával.
Molnár István: munkaruha, védőruha kié?
Vámos Jánosné: a tavalyi költségvetés alapján készült, tavaly egy főnek lett kifizetve.
Bunta Ferenc: karbantartás, kijavításnál nincs alkatrész betervezve?
Hornok Sándor: a vágódamil is itt van betervezve. Szerszámot pályázaton szoktak vásárolni, pályázati önrész 10 % van itt szerszámra betervezve.
Dolog Györgyné: telefondíj a Zöldfa utca, mi ez?
Hornok Sándor: készenléti díj, Szilas-Humán Kft fizeti.
Bunta Ferenc: a Falunapot ki szervezi?
Hornok Sándor: a falunapot az önkormányzat szervezi az egyesület segítségével, mivel az önkormányzatnak nincs személyzete.
Bunta Ferenc: tavaly mennyi volt betervezve a falunapra?
Hornok Sándor: 200 e Ft, mint az idén. A falunap a Körösök Völgye Folklór Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre. A Leader pályázaton erre a
rendezvényre 500 e Ft-ot pályázott az önkormányzat. A falunap megrendezése kb. egymillió forintba kerül. A hiányzó összeg adományokból, szponzorok
segítségével jön össze.
Bunta Ferenc: a bevétel kié?
Hornok Sándor: a falunap nem belépődíjas rendezvény. A bevételből kerülnek kifizetésre a különböző számlák.
Bunta Ferenc: a képviselők közül kik az egyesületi tagok?
Hornok Sándor: ő, Szilágyi Anikó, Molnár István, Lipcsei Jánosné, Körözsi Andrásné, Kürti Sándorné.
Bunta Ferenc: az egyesületnek 100 e Ft támogatást szavaztak meg. Nem furcsa maguknak
Hornok Sándor: az egyesület azért jött létre, hogy legyen az önkormányzatnak egy munkaszervezete, amelyik kulturális tevékenységet bonyolítja, mert
egyébként nem lenne "élet".
Bunta Ferenc: ő egész mást hallott az egyesülettel a kapcsolatban.
Hornok Sándor: ki szervezné meg pl. a falunapot, egyéb rendezvényeket?
Molnár István: úgy néz ki, mintha Bunta képviselő azt mondaná, hogy átmentik a pénzt.
Hornok Sándor: az egyesület kulturális rendezvények megszervezésébe segít be.
Bunta Ferenc: akkor az egyesület miért Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület.

Hornok Sándor: a névválasztás lehet, hogy nem a legszerencsésebb. A szervezet mindenki számára nyitott, de kéri, hogy haladjanak tovább.
18 órakor Dr. Halász István László távozik az ülésről.
Az egyéb építmény létesítésére a hulladék lerakó rendbetételére kellett pénzt tervezni, mivel május 31-ig el kell végezni a figyelőkutak rendbetételét. A pénz vagy pályázati
önrész lesz, vagy ebből a pénzből kell megvalósítani a hulladék lerakó rendbetételét. A tervkészítést pályázatra szükséges beadni, mivel nagyon költséges.
Bunta Ferenc: a távlati tervek között ez szerepelt?
Hornok Sándor: igen, szerepelt. Három beruházás szerepelt a fejlesztési célú lapon, a polgármesteri hivatal felújítása, a szeméttelep rekultivációja és a szabadtéri
színpad lefedése. Nincs tervezve a Rákóczi utca aszfalttal történő burkolása, erre már van árajánlata. Amennyiben az előzőekhez kapcsolatható pályázatot nem írnak ki, akkor
az aszfaltozásra felhasználhatják a pénzt.
Közhasznú munka - közcélú foglalkoztatás
Hornok Sándor: a közhasznú munkára mindig pályázni szoktak. Két főre van tervezve. A közhasznú pályázatok 3-4 hónapra szólnak.
Bunta Ferenc: 50 %-os a pályázat?
Hornok Sándor: ahogy a pályázati kiírás szól. Előfordul 60-70 %-os támogatás is. Ha nem pályáznak, hanem csak kérnek lehetőséget közhasznú foglalkoztatásra, akkor
általában 50 %-os a támogatás.
Bunta Ferenc: 50 %-ra van tervezve?
Vámos Jánosné: igen.
Hornok Sándor: közcélú foglalkoztatásra kapnak az államtól 2859 e Ft-ot, ebből kell gazdálkodni. Igyekeznek a támogatás 2/3-ád az első félévben felhasználni, hogy
pótigényt tudjanak benyújtani.
Bunta Ferenc: fölé van tervezve egymillió forinttal.
Közvilágítási feladatok
Molnár István: Békéserdőre a közvilágítást nem lehetne betervezni?
Hornok Sándor: Békéserdő sajátos helyzetben van, mert nem a DÉMÁSZ területe és nem is az önkormányzaté.
Molnár István: két lámpa lenne szükséges.
Bunta Ferenc: hány % lett rátéve a közvilágításra?
Vámos Jánosné: 6,5 %.
Hornok Sándor: a vizesfási rendszerből át lehetne rakni két lámpatestet Békéserdőre.
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása
Bunta Ferenc: lakótelek értékesítésénél van-e konkrét igény?
Hornok Sándor: nem találkozott vele. Minden évben beterveznek két építési telek eladását. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az építési telkek eladási árát
szabályozták az elmúlt évben, ami azt jelenti, hogy egy építési telek ára kb. 200 e Ft áfa-val együtt.
18 óra 15 perckor Dr. Halász István László visszajön az ülésre.
Bunta Ferenc: másik utcát nyithatna-e az önkormányzat?
Hornok Sándor: nem lehet 10 évig utcát nyitni a rendezési terv szerint.
18 óra 20 perckor Hornok Sándor polgármester szünetet rendel el.
18 óra 30 perckor az ülés folytatódik.
Háziorvosi szolgálat - Védőnői szolgálat
Dr. Halász István László: nem lehetne egy 6 órában foglalkoztatott védőnővel ellátni a feladatot?
Hornok Sándor: amit az OEP-től kapnak azt használják fel. Főállású védőnőt nem bírnának el.
Bunta Ferenc: hányszor jön ki Tarhosra a védőnő?
Dr. Halász István László: hetente kétszer van rendelési kötelezettsége.
Hornok Sándor: megbízási szerződéssel foglalkoztatják a védőnőt. A támogatást a gyermekszám alapján, bizonyos pontszám alapján kapják.
Bunta Ferenc: gázenergiára tervezett összeg nagyon magas.
Hornok Sándor: 2239 e Ft kapnak az OEP-től, 2239 e Ft-ot kell költeni is, mert ha nem költik el a támogatás teljes összegét, akkor a különbözetet vissza kell fizetni.
Családsegítés
Bunta Ferenc: hajtó- és kenőanyag összege nagyon magas?
Hornok Sándor: a múlt évi költségvetés teljesítés alapján készült.
Bunta Ferenc: a tanyagondnoki autó sokat megy, amit nem lát indokoltnak.
Dr. Halász István: a tanyagondnok szükség esetén a betegeket szállítja.
Bunta Ferenc: mennyi km-t megy az autó?
Molnár István: miért sokallja Bunta képviselő?
Bunta Ferenc: azt a tájékoztatást kapta, hogy a kapott normatíva fedezi a tanyagondnoki szolgálat kiadásait.
Hornok Sándor: nem csak tanyagondnoki feladatokat lát el az autó. A hivatal részére, az iskola részére is végez munkát.
Bunta Ferenc: miért kell pl. 2x3-szor Békéserdőre kimenni?
Molnár István: konkrétan sorolja fel az eseteket a képviselő úr, mert ezt személyeskedésnek tekinti.
Bunta Ferenc: amikor ő képviselő lett, már akkor ez volt a véleménye.
Molnár István: konkrétumokat kér.
Bunta Ferenc: ki meri jelenteni, hogy a fuvarok 30 %-a plusz fuvar. Kijönnek a normatívából?
Hornok Sándor: ami a tanyagondnoki feladat ellátását szolgálja igen. Más feladatok ellátását állítsák le.
Bunta Ferenc: véleménye szerint le kell csökkenteni.
Hornok Sándor: a költségvetését nem lehet lecsökkenteni, az egyéb dokumentáció - menetlevél ellenőrzése - megszigorításával lehet ellenőrizni.
Bunta Ferenc: telefonszámla 37 e Ft + áfa, nagyon soknak tartja.
Hornok Sándor: minden hónapban 3.500, Ft-os telefonkártyát kap a tanyagondnok.
Szilágyi Anikó: emberekkel foglalkozik a tanyagondnok, vissza kell őket hívnia, kapcsolatot kell tartania.
Bunta Ferenc: hogyan működik az üzemanyag elszámolás?
Hornok Sándor: havi elszámolás van.
Bunta Ferenc: ha levonják a családgondozó bérét 280 e Ft-ot, akkor közel 3 millió forint marad, ezzel szemben 22367 e Ft-ot normatívát kapnak.
Hornok Sándor: nem csak tanyagondnoki feladatokat lát el.
Bunta Ferenc: javasolja ezt a szakfeladatot 500 e Ft-tal csökkenteni.
Hornok Sándor: legyen konkrét a javaslat.
Bunta Ferenc: a családgondozó részére 280 e Ft-ot fizetnek ki. Nincs olyan végzettségű személy, aki a feladatot elláthatná?
Dr. Balaton Henrietta: van olyan végzettségű személy.
Bunta Ferenc: hetente jár ki?
Dr. Balaton Henrietta: Kéthetente kellene kijárnia, de már régen nem találkozott vele.
Nappali szociális ellátás
Vámos Jánosné: emelkedett a normatíva 125 e Ft-ról 150 e Ft-ra.
Bunta Ferenc: mivel fűtenek az Idősek Klubjánál?
Hornok Sándor: fával fűtenek.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: tavasszal és ősszel gázzal.
Bunta Ferenc: 1250 e Ft hiány mutatkozik, ami véleménye szerint nem indokolja, hogy a kistérségi társulásba bevigyék a nappali szociális ellátást.
Hornok Sándor: az ÖNHIKI nem ismeri el azokat az önállóan ellátott feladatokat, amelyek a kistérség által is finanszírozottak.
Bunta Ferenc: úgy tudja, hogy három dolgot kell kistérségbe bevinni, s ez már megvan.
Hornok Sándor: három dolog ahhoz kell, hogy a kistérség megkapja a működési hozzájárulást.
Bunta Ferenc: valójában az Idősek Klubjánál 2 fő dolgozó van a tervezéssel szemben, s ha egy fő költségét kiveszik, akkor már rendben is van.
Hornok Sándor: három főnek kell lennie az Idősek Klubjánál.
Szociális étkeztetés - Rendszeres szociális pénzbeni ellátások - Óvodai nevelés
Hornok Sándor: az óvodai nevelésnél egy fő dajka bérköltsége nem itt szerepel. Erre a feladatra kb. 2,5 millió forintot kell hozzátenni.
Művelődési házak tevékenysége
Bunta Ferenc: soknak tartja a fűtés költségét, mivel nem állandóan üzemel.
Hornok Sándor: a tervezés a tavalyi költségvetésen alapul, s tavaly hideg volt a tél.
Bunta Ferenc: az egyesületnek hány gyűlés után kell fizetni?
Hornok Sándor: a civilszervezeteknek gyűlés esetén nem kell fizetni.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy 150 e Ft-tal csökkentsék a fűtés költségét.
19 óra 10 perckor Hornok Sándor polgármester szünetet rendel el.
19 óra 20 perckor az ülés folytatódik.

Közművelődési könyvtári tevékenység
Dolog Györgyné: az Internet szolgáltatásért kell-e már fizetni?
Hornok Sándor: a Közháló még ingyenességet biztosít.
Dolog Györgyné: a könyvtárban fél óra Internet-használat után 100 forintot kell fizetni. Nagyon megcsappant az internetezők száma, mert sokallják a fizetendő
díjat. Másik probléma, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet letölteni az Internetről. Lehet, hogy programokra lenne szükség? Meg kellene nézetni szakemberrel, mert a
lakosság nem tudja használni.
Hornok Sándor: meg fogja nézetni.
Verseny és élsport
Hornok Sándor: a megbeszéltek alapján módosul, 400 e Ft pénzeszköz átadás, 600 e Ft működési kiadásra.
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
Bunta Ferenc: a kerítés javítása benne van?
Hornok Sándor: karbantartás, kisjavításnál szerepel a kerítés az utcafronton.
Molnár István: az esőcsatorna javítását is bele kellett volna venni, mert az előtetőről sarokba folyik az összes víz.
Összegzés
Hornok Sándor: a hivatal felújításának önrészével és a hulladéklerakó önrészével tudnak majd variálni. Ha valamire pályáznak, annak a megvalósítási igénye
kell, hogy szerepeljen a költségvetésben. Ha a lakásvásárlási támogatás nem kerül felhasználásra, akkor még azzal is lehet számolni. 468 e Ft-ot hoztak át
az elmúlt évről. Két helyen történt változtatás, a sport támogatásánál és a községháza felújításánál.
Dr. Balaton Henrietta megfogalmazza a határozati javaslatot. "Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mai napon a költségvetés első fordulójában megtárgyalta
kiadásnemenként valamennyi jogcímet, s azon változtatásokat vezetett át. Ezért úgy határoz, hogy az elhangzott módosítások átvezetése miatt a költségvetési rendelet
megalkotását a következő testületi ülésre halasztja azzal a feltétellel, hogy a rendelet-tervezetet február 15-ig a testület elé kell terjeszteni.
A módosítások a következők:
A 38115 főkönyvi számla 600 e Ft-tal csökken és így 550 e Ft lesz a végösszeg, a 600 e Ft pedig átkerül a 924025-ös szakfeladatra, dologi kiadásként.
- 12631 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 1.720 e Ft-ra változik





18121 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 344 e Ft-ra változik
13511 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 167 e Ft-ra változik
182113 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 66 e Ft-ra változik

Ezáltal a felhalmozási kiadások között hivatal felújítás (önrész) 1637 e Ft lett és új tételként számítógép beszerzésre 200 e Ft kerüljön betervezésre.
Határidő: 2007. február 21.
Felelős: Hornok Sándor polgármester"
Dolog Györgyné: az iskolai költségvetést meg kell pótolni kb. 3 millió forinttal. Lesz erre lehetőség?
Dr. Balaton Henrietta: még nem láttak erről semmit.
Dolog Györgyné: a Hepp Ferenc iskola gazdaságvezetője Tarhoson készítette el a 2007. évi költségvetést, ők arra várnak, hogy Tarhosról érdeklődjenek.
Vámos Jánosné: Békés költségvetése hol van?
Dolog Györgyné: Békés költségvetése már megvan.
Vámos Jánosné: ő a mai napon beszélt Békés város pénzügyi osztályának vezetőjével - Váczi Juliannával - azt mondta, hogy folyamatban van.
Hornok Sándor: több mindenben dönteniük kell, pl. szeptemberben 7-8. osztályt beviszik-e? Jelenleg 8 hónapra kell elkészíteni a költségvetést.
Dolog Györgyné: annyi információval rendelkezik még, hogy a békési önkormányzat a Dr. Hepp Ferenc iskola költségvetését nagyon megnyirbálta.
Dr. Balaton Henrietta: a pénzügyi elszámoláson túl van már a békési iskola, ő erre vár!
Dolog Györgyné: meg kell kérdezni őket, ezt nem tudja megmondani.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2007. (II. 07.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mai napon a költségvetés első fordulójában megtárgyalta kiadásnemenként valamennyi jogcímet, s azon változtatásokat
vezetett át. Ezért úgy határoz, hogy az elhangzott módosítások átvezetése miatt a költségvetési rendelet megalkotását a következő testületi ülésre halasztja azzal a feltétellel,
hogy a rendelet-tervezetet február 15-ig a testület elé kell terjeszteni.
A módosítások a következők:
A 38115 főkönyvi számla 600 e Ft-tal csökken és így 550 e Ft lesz a végösszeg, a 600 e Ft pedig átkerül a 924025-ös szakfeladatra, dologi kiadásként.
- 12631 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 1.720 e Ft-ra változik





18121 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 344 e Ft-ra változik
13511 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 167 e Ft-ra változik
182113 főkönyvi számla (751153 szakfeladat) 66 e Ft-ra változik

Ezáltal a felhalmozási kiadások között hivatal felújítás (önrész) 1637 e Ft lett és új tételként számítógép beszerzésre 200 e Ft kerüljön betervezésre.
Határidő: 2007. február 21.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
Hornok Sándor: van-e a képviselőknek bejelentésük?
1.

Bejelentés

Dr. Halász István László: mikor fogják megkapni az SZMSZ-t?
Dr. Balaton Henrietta: a költségvetési rendelet-tervezettel egyidejűleg fogja kiküldeni az SZMSZ-t.
2.

Bejelentés

Dr. Halász István László: a körjegyzőséggel kapcsolatban mi történt?
Hornok Sándor: a testületi anyaggal együtt fogja kiküldeni, 21-én fogják tárgyalni.
Dr. Halász István László: nem 7-ről volt szó?
Hornok Sándor: február 7-én született egy határozat - felolvassa a határozatot - amely alapján a határozatot megküldte Doboznak, Békésnek,
Bélmegyernek és Csárdaszállásnak. Jelenlegi állás szerint Doboz nem viszi és nem is fogja bevinni az ügyet a testület elé, ugyanis nincs jegyző
Dobozon. Békés még nem vitte testület elé, Bélmegyer megállapodás-tervezetet készített elő, szándéknyilatkozatot adott. Csárdaszállás nem reagált.
Dr. Halász István László: jó-e, ha Bélmegyerrel állnak össze?
Hornok Sándor: az egész körjegyzőség nem jó, ha erre kényszerítenek.
Dolog Györgyné: Csárdaszállás már küldött.
Hornok Sándor: Csárdaszállást február 7-én megkérték a szándéknyilatkozattal kapcsolatban jelentkezzen.

Bunta Ferenc: tett már egy szándéknyilatkozatot.
Hornok Sándor: Csárdaszállás tett egy szándéknyilatkozatot, aminek a határideje január 31., a polgármesternek fel kellett volna vennie a
kapcsolatot, amit nem tett meg.
Dr. Halász István László: Csárdaszállás már megküldte a határozatát.
Hornok Sándor: a hivatalnak anélkül küldött határozatot Csárdaszállás, hogy erre kérték volna. A testület a legutóbb arra döntött, hogy keressék
meg a négy települést. Csárdaszállás nem határos település Tarhossal ezért nem is jöhet számításba.
Dr. Halász István László: a Közigazgatási Hivatal állásfoglalása szerint szóba jöhet Csárdaszállás.
Hornok Sándor: elviekben igen, ha a földrajzi adottságai olyanok, hogy nincs más település amivel határos és körjegyzőséget alkothat.
Dr. Halász István László: Bélmegyer fog diktálni, mert ők vannak többen 80 lakossal.
Bunta Ferenc: vagy Csárdaszállás, vagy Bélmegyer. Más település szóba sem jöhet.
Hornok Sándor: Csárdaszállással az a gond, hogy 30 km-re van Tarhostól.
Bunta Ferenc: nincs azzal semmi gond. Sokan mondták már neki, hogy Csárdaszállásra kell átjárni.
Hornok Sándor: nem a lakosnak kell átjárni, hanem a körjegyzőnek. Bélmegyer esetében sem kell a lakosnak Bélmegyerre átmenni.
Bunta Ferenc: szerinte tudatosan ment így ki. Megint eltelt két hét, nem történt semmi.
3.

Bejelentés

Dr. Halász István László: munkáltatói kinevezéshez szakmai referenciák nem szükségesek egy adott munkakör betöltéséhez? Nevezetesen
Körözsi Andrásné munkakörére gondol.
Körözsi Andrásné: megfelelő végzettsége van a munkaköréhez, az erről szóló bizonyítványt be fogja mutatni.
4.

Bejelentés

Bunta Ferenc: Dolog Pál bejelentésével kapcsolatban az elmúlt testületi ülésen azt mondta a polgármester úr, hogy nem tartozik a képviselő-testületre. Látta a bejelentést, s
az a képviselő-testületnek van címezve.
Hornok Sándor: a képviselő-testületnek nincs olyan jogosítványa, hogy egyes képviselőket elmarasztaljon, büntessen. Ha valakinek a képviselővel problémája van, az
ügyből fakadóan feljelenti a bíróságon. A testületnek nincs jogosítványa, hogy egymást bírálja, képviselő-ellenes bejelentéseket bír

