Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott soron kívüli 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, Molnár István, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton
Henrietta jegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László van távol. 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 7 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Hornok Sándor polgármester a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.
Napirend:
1./ Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola pénzügyi megállapodása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Körjegyzőség
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy módosított napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola pénzügyi megállapodása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: 2006. július 31-én Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata megállapodást kötött a közös fenntartású általános iskola
működtetésére. Ez a megállapodás 3 évre szól, egy év eltel, szeptemberben kezdődik a második év. Minden évben külön pénzügyi megállapodást kell kötni,
mely az adott költségvetési évre szól. A jelen megállapodás tervezet 2007. január 1-től december 31-ig tartalmazza a tarhosi telephely költségvetését. A
megállapodásban szerepelő megjegyzés szerint módosításra kerül sor, mert a finanszírozás évközben változik. Félévkor készíteni kell egy elszámolást, és
utána történik a módosítás. Remélhetőleg kedvező lesz a változás. Várhatóan a telephelyvezető, Veresné Nagy Mária nyugdíjba vonul, egy óraadót nem
fognak foglalkoztatni szeptembertől. A szeptemberi beiratkozás nem ismeretes. Változik a finanszírozás feltétele is. A hozzájárulást - a költségvetés miatt egész évre tervezték. A költségvetés elfogadásával gyakorlatilag elfogadásra került az 5328 e Ft. A pénzügyi megállapodást Békés Város Képviselő-testülete
megtárgyalta, s azt elfogadta.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dolog Györgyné: tudomása szerint július 1-jével minden iskola tagiskola lesz.
Hornok Sándor: igen, tagiskola lesz.
Bunta Ferenc: a szerződést mikor láthatják?
Hornok Sándor: bármikor megtekinthető.
Bunta Ferenc: azt is szerette volna látni. A 435 e Ft plusz kiadás lesz az önkormányzatnak?
Hornok Sándor: Gyebnár Ágnes óraadói díja.
Bunta Ferenc: az eddigi összeghez jön még 435 e Ft?
Hornok Sándor: ebben a félévben igen.
Bunta Ferenc: ez miért nem lett betervezve a költségvetésbe?
Hornok Sándor: Tarhoson alkalmazásban.
Bunta Ferenc: Dolog Györgyné benne van-e a személyi juttatások között?
Dolog Györgyné: nem.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor felolvassa a határozati javaslatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
27/2007. (III. 13.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi megállapodást a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2007. évi
közös finanszírozásáról és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: határozattal közlésre

Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Körjegyzőség
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Békés Város Képviselő-testülete döntött a körjegyzőség kialakításának szándékáról. Felolvassa a
békési Képviselő-testület határozatát. (a határozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bélmegyer községgel kapcsolatos jelenlegi helyzetet is meg kell tárgyalni. Bélmegyernek azt javasolták az elmúlt testületi ülésen, hogy közös testületi ülésen
folytassanak vitát, alakítsák ki véleményüket a körjegyzőséggel kapcsolatban. Ezt a kérést elküldte Bélmegyer község polgármesterének, aki levélben
válaszolt. Felolvassa a levelet. (a levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Problémaként vetődött fel a létszám kérdése, mely Tarhos javaslata szerint úgy állna össze, hogy 6 fő ügyintéző Bélmegyer, 5 fő ügyintéző Tarhos, plusz a
körjegyző és az aljegyző, összesen 13 fő. Amennyiben nem kerül elfogadásra Bélmegyer javaslata és magasabb létszámot akarnak - 1 fő körjegyző, 10 (11)
fő ügyintéző - akkor a bélmegyeri polgármester arra kéri a képviselő-testületet, hogy külön finanszírozási tervet készítsenek. Ők nem vállalják be, erre utal a
külön finanszírozási terv kérése. Emlékezete szerint más ütközőpont nem volt. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy tekintsék át újra a megállapodás
tervezetet és fogalmazzák meg pontosan a konkrét kérést. Az elmúlt testületi ülésen már jelezte, hogy a megállapodás tervezet 3. oldalának 5. pontját
javította, ne egy napon, hanem két napon tartson ügyfélfogadást a körjegyző.
Bunta Ferenc: kéri a jegyzőnőt, hogy olvassa fel azt a határozatot, amelyet a körjegyzőséggel kapcsolatban hoztak. Emlékezete szerint a képviselőtestületnek címezték, s most pedig a polgármester válaszol egyszemélyben.
Dr. Balaton Henrietta felolvassa a 25/2007. (II. 21.) határozatot.
Bunta Ferenc: nem a polgármesternek szól a határozat, hanem a testületnek.
Hornok Sándor: a polgármester hívja össze a testületet, akkor, ha konkrét megállapodás tervezetet küld neki Tarhos. Testületi ülést csak akkor lehet
összehívni, ha van előterjesztés, ha van mit megtárgyalni. Konkrét elképzelésnek kell lenni.
Papp József: sok minden felmerült az elmúlt testületi ülésen, pl. az, hogy osztódjon meg a hatalmi viszony. Voltak konkrét javaslatok is.
Molnár István: írják le és küldjék el.
Bunta Ferenc: azt hitte, hogy össze fognak ülni Bélmegyerrel.
Hornok Sándor: fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének. Kiindulás a bélmegyeri megállapodás-tervezet.
Bunta Ferenc: a BM készített egy vizsgálatot a már működő körjegyzőségeknél. Azt szűrték le, hogy ahol a körjegyzőség van oda mennek az emberek. Ahol
a kirendeltség működik oda nem mennek a lakosok. Ha ezt nézik, akkor az lenne jó, hogy Tarhoson legyen a körjegyzőség. Ezt javasolja. A jelentésben
létszámadatok is szerepelnek. A BM ajánlása szerint 2-3000 lakosig 10-14 főt javasol. Menjenek végig pontonként és tegyék meg az ajánlatukat.
Dolog Györgyné: valamit tenni kell, hogy haladjon a dolog.
Bunta Ferenc: a május 1-je tartható-e még?
Hornok Sándor: nem tudja, hogy tartható-e, de maradjon a május 1. Amit a törvény szabályoz azon nem tudnak változtatni.
Bunta Ferenc: maradjon-e a név?
Hornok Sándor: a körjegyző mindkét településen tartózkodik.
Molnár István: ha van aljegyző a körjegyzőnek két napon, akkor is Tarhoson kell lennie?
Hornok Sándor: igen.
Molnár István: az aljegyző mindenben eljárhat?
Dr. Balaton Henrietta: amire a körjegyző megbízza.
Bunta Ferenc: az a település van előnyben, ahol a körjegyző van. Ha körjegyzőség székhelye Bélmegyer, akkor a körjegyző legyen Tarhoson. Legyen
körjegyző és aljegyző.
Molnár István: ha Tarhoson van a körjegyző, akkor az aljegyző is Tarhoson van?
Bunta Ferenc: nem. "A körjegyző és az aljegyző azonos telephelyen nem dolgozhat."- ezt is írják bele a megállapodás 3. vagy 4. pontjába, ez kizárja, hogy
egy helyen legyenek.
Dr. Balaton Henrietta: javasolja, hogy a képviselő-testület mondja el javaslatát, melyet határozat formájában elfogadnak, majd felhatalmazzák őt, hogy a
megállapodás tervezetet a képviselő-testület javaslata alapján elkészítse, s azt a polgármester Bélmegyer részére megküldje. Ő vállalja, hogy beszerkeszti a
változtatásokat a megállapodásba. Lennének a körjegyzőséggel kapcsolatban javaslatai. Ha a képviselő-testület aljegyzőt szeretne, akkor az aljegyző az
ügyintézők sorában nem szerepelhet. A létszámot úgy kell megállapítani, hogy körjegyző, aljegyző és x számú ügyintéző. Léteznek olyan körjegyzősek, ahol
együttes ülést tartanak olyan esetekben is amikor valamelyik képviselő-testület kezdeményezi. Javasolja ezt is bevenni az első oldal c. pontjába. Belevenné a
megállapodásba a körjegyzőség felügyeleti szervét, mert kormányrendelet kötelezően előírja. Beleírná még a megállapodás-tervezetbe a körjegyző
feladatait, helyettesítésének rendjét. Ragaszkodna még a létszám konkrét meghatározásához.
Bunta Ferenc: véleménye szerint a költségeket is le kell szabályozni.
Dr. Balaton Henrietta: százalékos arányban szokták meghatározni, ha ez nem működik, akkor lakosságszám arányosan.
Dolog Györgyné: elképzelhető, hogy az ügyintézők nem ugyanazt a bért kapják meg?
Hornok Sándor: nem, legfeljebb a juttatásoknál lehet eltérés.
Dr. Balaton Henrietta: egyedül a körjegyző bére fog változni.
Bunta Ferenc: jó lett volna személyesen megnézni már működő körjegyzőséget!
Dolog Györgyné: egy évre szólna a megállapodás?
Dr. Balaton Henrietta: a körjegyzőség megszüntetését 6 hónappal előtt ki kell mondania mindkét testületnek.
Dolog Györgyné: a kisebb települések járnak rosszul.
Dr. Balaton Henrietta: véleménye szerint két község esetében nincs hatalmi viszony, más a helyzet város és község körjegyzősége esetén.

Molnár István: ha minden marad ugyanúgy miért kell a körjegyzőség?
Hornok Sándor: nem csak az ÖNHIKI miatt lenne szükség a körjegyzőségre, hanem a 30 milliós hiány miatt is.
Molnár István: nincs olyan előírás, hogy ki kell mutatnia körjegyzőség miatti megtakarítást?
Hornok Sándor: az idén csak meg kell ígérni a körjegyzőség létrehozását.
Bunta Ferenc: véleménye szerint jövőre már nem így fog működni a körjegyzőség. Javasolja, hogy a körjegyzőség központja Tarhos legyen.
Hornok Sándor: kéri a konkrét javaslatokat. Kéri a képviselőket, hogy a megállapodás első oldalának c. pontjához a jegyzőnő által javasolt feltételt írják be.
Kéri továbbá, hogy a "körjegyzőség központja Tarhos" javaslatról tartsanak egy részszavazást.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a körjegyzőség székhelye Tarhos község legyen.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a körjegyzőség székhelyeként Tarhos községet jelöli meg.
Molnár István: a továbbiakban minden borul, mert Bélmegyer már a tervezetben foglaltak szerint kinyilvánította a véleményét.
Képviselő-testület: javasolják, hogy a székhely változásából adódó pontokat ne nézzék át, mivel azokat csak át kell fordítani Tarhosra.
Bunta Ferenc: javasolja, hogy a megállapodás 3. oldal 5. pontját javítsák, hogy a körjegyző ügyfélfogadást egyik héten 2 napot, másik héten 3 napot tart.
Hornok Sándor: meg kell határozni a körjegyzőség induló létszámát.
Dr. Balaton Henrietta: a létszámot úgy kell meghatározni, hogy a későbbiekben abból ne legyen gond, esetleg munkaügyi per.
Hornok Sándor: javasolja, hogy maradjon az ügyintézők esetén a 11 fő.
Molnár István: ki gyakorolja a körjegyző esetében a munkáltatói jogokat?
Hornok Sándor: a székhely szerinti polgármester. A megállapodás tervezetbe vegyék bele a jegyzőnő által javasolt felügyeleti szervet.
Dr. Balaton Henrietta: a megállapodás 5. oldal 5. pontjába be kellene írni, a támogatás utalásának határidejét.
Bunta Ferenc: olvasta valahol, hogy az utalás minden hónap 3. napjáig történik.
Dr. Balaton Henrietta: a 6. pontban benne szerepel, hogy minden hónap 1. napjáig kötelesek átutalni, de az 5. pontban ez nem szerepel.
Hornok Sándor: az 1-jei határidő megfelel az átutalásra, írják be az 5. pontba.
Dr. Balaton Henrietta: véleménye szerint a 6. oldal 3. pontjából kimaradt egy "nem" szó.
Bunta Ferenc: a tényleges költséget nem kellene beírni a megállapodásba?
Hornok Sándor: mire gondol?
Bunta Ferenc: irodaszer, rezsi stb.
Dr. Balaton Henrietta: azt mindkét önkormányzat maga fizeti, benne van a megállapodásban.
Bunta Ferenc: számítógép, nyomtatványok stb az közös?
Hornok Sándor: igen, közös.
Bunta Ferenc: IV. 6. pont mi az, hogy időarányos rész? Nem kellene azt megszabni?
Hornok Sándor: a körjegyzőségnek készül egy költségvetés, melyben megállapítják, hogy az adott időre mennyi pénz szükséges. Ezt az összeget elosztják a
hónapok számával, ami utána utalásra kerül a körjegyzőség részére, minden hó 1. napjáig.
Molnár István: a körjegyzőség költségvetését ki készíti?
Dr. Balaton Henrietta: a körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti önkormányzat költségvetésébe.
Papp József: az önkormányzat forráshiányos ez nem gyűrűzik le a körjegyzőségre?
Hornok Sándor: hiánya az önkormányzatnak van, ezért a körjegyzőséget arra kell szorítani, hogy takarékoskodjon.
Van-e még kiegészítés, vagy módosító indítvány a körjegyzőség megállapodásával kapcsolatban?
Módosító indítvány, kiegészítés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri Dr. Balaton Henrietta jegyzőt, hogy olvassa fel a határozati javaslatot.
Dr. Balaton Henrietta: Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bélemgyer által megküldött körjegyzőség
létrehozásával kapcsolatos megállapodás tervezetet az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal együtt készítse el.
1.
Megállapodás 1. oldal 1. c. pontjának kiegészítése
2.
Megállapodás 2. oldal 3. pontja: a körjegyzőség székhelyének és kirendeltségének megváltoztatása
3.
Megállapodás 3. oldal 5. pontja: az ügyfélfogadás pontosítása
4.
Megállapodás 5. oldal 5. pontjának székhely változásából adódó értelemszerű javítása
5.
Megállapodás 6. oldal 3. pont II. bekezdés utolsó mondatába "nem" szó beillesztése
6.
Megállapodás 6. oldal 6. pont kiegészítése "körjegyző részvételével, amelyről jegyzőkönyv készül"
7.
Megállapodás 6. oldal 7. pontban a körjegyzőség felügyeleti szervének meghatározása.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy Bélmegyer polgármestere által megküldött megkeresésnek, jelen határozat szerint tegyen eleget.
Kezdeményezze a két testület együttes ülését.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közlésre azonnal
Hornok Sándor: kéri a képviselő-testületet, hogy Dr. Balaton Henrietta jegyző által megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
28/2007. (III. 13.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bélemgyer által megküldött körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos
megállapodás tervezetet az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal együtt készítse el.
8.
Megállapodás 1. oldal 1. c. pontjának kiegészítése
9.
Megállapodás 2. oldal 3. pontja: a körjegyzőség székhelyének és kirendeltségének megváltoztatása
10. Megállapodás 3. oldal 5. pontja: az ügyfélfogadás pontosítása
11. Megállapodás 5. oldal 5. pontjának székhely változásából adódó értelemszerű javítása
12. Megállapodás 6. oldal 3. pont II. bekezdés utolsó mondatába "nem" szó beillesztése
13. Megállapodás 6. oldal 6. pont kiegészítése "körjegyző részvételével, amelyről jegyzőkönyv készül"
14. Megállapodás 6. oldal 7. pontban a körjegyzőség felügyeleti szervének meghatározása.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy Bélmegyer polgármestere által megküldött megkeresésnek, jelen határozat szerint tegyen eleget.
Kezdeményezze a két testület együttes ülését.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közlésre azonnal
Hornok Sándor: javasolja, hogy amíg Bélmegyer községgel nem tisztázódik a helyzet körjegyzőség ügyében addig Békés város javaslatát ne utasítsák el.
Válaszolni mindenképpen kell Békés város polgármesterének.
3. Napirend: Bejelentések
1.

Bejelentés

Hornok Sándor: kiírásra kerültek azok a pályázatok, amelyek eddig a megyei önkormányzatokhoz tartoztak. A megye most már csak vis maior pályázatok
kiírásával foglalkozik. A többi pályázat régiós, ezek a TEKI, CÉDE, TEUT, LEKI pályázatok. A TEUT pályázat a belterületi utak felújítására vonatkozik. Mivel a
község nem hátrányos helyzetű település ezért 50 %-os támogatásban részesülhetnek csak. Ez nem jó a községnek önerő hiánya miatt.
Papp József: a közös körjegyzőség miatt nem lesznek hátrányos helyzetűek?
Hornok Sándor: a körjegyzőség a hivatalra vonatkozik, az önkormányzat attól nem hátrányos helyzetű. A TEKI pályázaton azok indulhatnak, akik hátrányos
térségben vannak. Békés hátrányos helyzetű térségben van, ezért indulhatnak a TEKI pályázaton. A támogatás mértéke 70 % + 10 %-ot kapnak még, mert
ÖNHIKI-s a település. Az önrész mértéke 20 %. A CÉDE pályázaton minden település indulhat, szintén 80 %-os a támogatás. A TEKI pályázaton - a
koncepcióban is szereplő - a polgármesteri hivatal épületének felújítását, annak akadálymentesítését lehetne benyújtani. Az épület felújításának tervezése
már folyamatban van. A felújítás valószínűleg meghaladja a 10 millió forintot, ezért két ütemben lehetne megvalósítani. A TEKI előírása, hogy a munka
megkezdésétől számított 2 éven belül be kell befejezni a felújítást. A pályázatot április 16-ig kell benyújtani. Amennyiben a tervezés elkészül, akkor a soron
következő testületi ülésen döntenek a pályázat benyújtásáról, ha nem akkor rendkívüli ülés összehívására kerül sor.
Dolog Györgyné: az épület akadálymentesítése is megtörténik?
Hornok Sándor: akadálymentes közlekedést kell megvalósítani, az akadálymentes WC megépítését meg kell ígérni. A tető kerülne átépítésre, nyílászárók
cseréjét és az épület hőszigetelése valósulna meg. Belső átalakítás nem indokolt. A tervezés költsége Áfa-val együtt kb. 310 e Ft, mely a pályázat része csak
meg kell előlegezni.
Van-e kérdés?
Molnár István: a felújításba nem lehetne-e betervezni a konyha-tálaló kialakítását, amit a dolgozók már régóta kérnek? Véleménye szerint nem lenne nagy
költség.
Hornok Sándor: megbeszéli a tervezővel, hogy milyen volumenű lenne a konyha kialakítása. A tervezés költsége egyébként azért nagy, mert új állapotrajzot
kell készíteni, mivel az eredeti tervek nincsenek meg, illetve az épület többször átépítésre került.
Bunta Ferenc: nem lehetne felvenni a kapcsolatot pályázat figyelő céggel?
Hornok Sándor: naponta kap erre vonatkozó ajánlatokat. Kiadhatják, de ezeket a pályázatokat eddig ő készítette. A megjelenő pályázatokról állandó
információval rendelkezik, Interneten küldi a Békési Kistérség, a DARFT stb. Kap ajánlatokat, hogy sikerdíjért vállalják a pályázatok megírását - ilyen volt a
SAPARD pályázat is, 1600 e Ft-ba került -, de a pályázathoz szükséges adatokat, információkat az önkormányzatnak kell biztosítani.
Bunta Ferenc: állandó pályázatíró megbízására gondolt, mert ők folyamatosan ezzel foglalkoznak.
Hornok Sándor: van ismeret arról, hogy milyen pályázatok jelennek meg, de sajnos önerő hiánya miatt nem tudják kihasználni mindegyiket. UNIÓ-s
pályázatok esetén az önerő egy részét lehet kipályázni a minisztériumtól, de ott is szükséges önerő.
Van-e a pályázatokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
2.

Bejelentés

Dr. Balaton Henrietta: probléma a falkákban járó kóbor ebek kérdése! Nem tud velük mit kezdeni, az önkormányzat feladata. Békés város nem fogadja be esetenként, szívességből fogadnak be egy-egy kutyát -, Békéscsabán a kutyamenhelynek nincs kapacitása. Ha valakit megharapnak a kutyák, abból baj
lesz! Egy kutyának ismeri a gazdáját, tudna vele szembe szabálysértési eljárást kezdeményezni, de nem fog eredményt elérni. A többi kutya gazdája
ismeretlen.
Molnár István: a kutya elaltatásának van valamilyen szabálya?
Dr. Balaton Henrietta: igen, állatorvos végzi.
Dolog Györgyné: a faluban megjelent egy nagy fekete kutya, állítólag megharapott egy gyereket. Neki nincs erről tudomása, lehet, hogy az Intézetben történt.
Hornok Sándor: behozták az önkormányzathoz a kutyát, de megszökött. A kistérségnél már történt kezdeményezés, mert Békésen sincs megoldva ez a
kérdés.
Dr. Balaton Henrietta: Békéscsaba csak a közigazgatási területén lévő kóbor ebeket fogadja be.
Papp József: beszélni kell az állatvédőkkel.
Dr. Balaton Henrietta: nincs kapacitás.
Molnár István: ki állapítja meg a kutyáról, hogy kóbor eb?
Hornok Sándor: az állat végleges elaltatásához állatorvos szükséges.
Szilágyi Anikó: muszáj valamit csinálni, legyen nyoma, mert azt fogják mondani, hogy az önkormányzat nem intézkedett az kóbor ebekkel kapcsolatban.
Bunta Ferenc: fel kell szólítani mindenkit.

Dolog Györgyné: a kóborló sertések kérdése megoldódott?
Hornok Sándor: be vannak zárva a tulajdonos házánál.
Hornok Sándor: a kóbor ebek ügyében felszólítást kell kiküldeni.
Dr. Balaton Henrietta: nem lesz eredménye a felszólításnak.
Hornok Sándor: van-e még kérdés?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor: van-e a képviselőknek bejelentésük?
Papp József: a Zöldfa utcán lévő Szilas-Humán Bt bérleti szerződés március 31-én lejár, közeleg a határidő és nem látja őket pakolni? A másik kérdés pedig
az, hogy a Zöldfa utca és a Békési út kereszteződését szegélyező árkot nem lehetne-e kitakarítani, mert nem lehet belátni az utat, balesetveszélyes?
Dolog Györgyné: az árok belső partja az övék, a külső partja a Közútkezelőé.
Hornok Sándor: korábban is volt már megkeresés ezügyben, ismét meg fogja keresni a Közútkezelőt. Ha engedélyt kapnak rá, akkor kitakarítják az árkot.
Tudomása szerint Dolog Györgynek van megállapodása a Közútkezelővel.
Dolog Györgyné: fekvőrendőr nem jöhetne szóba a forgalom lassítására?
Hornok Sándor: villogó sárga fény jöhetne szóba, a fekvőrendőr nem megfelelő. Vannak forgalomlassító berendezések, de nagyon drágák.
Bunta Ferenc: a fekvőrendőr mennyibe kerülne?
Hornok Sándor: nem engedélyeznek fekvőrendőrt.
Papp József: ki kellene szélesíteni az utat és terelőszigettel lehetne lassítani a forgalmat.
Dolog Péter: sebességkorlátozó táblát kellene kihelyezni.
Hornok Sándor: a traffipax sűrűn megjelenik a községben.
A másik kérdésre válasza az, hogy a képviselő-testületnek ki kellene alakítania egy álláspontot, miszerint 31-e után bérbe adják-e a Zöldfa utcai épületet.
Megnézte az új telephelyet, s szerinte sem alkalmas arra, hogy ott munkát végezzenek. Előzetesen az volt az elképzelés, hogy március 31-ig átköltöznek az
új telephelyre, ott dolgoznak, a szociális létesítményeket azonban továbbra is a Zöldfa utcán használják, amíg az új helyre a telepengedélyt nem kapják meg.
Véleménye szerint, ha az önkormányzat ragaszkodik a március 31-hez, akkor a KFT megbénul.
Papp József: ide nem került németországi hulladék, mint Okányba?
Hornok Sándor: nincs tudomása róla.
Szilágyi Anikó: nem beszélt a kft vezetőivel a múlt testületi ülés óta? Ő is volt az új telephelyen, s ő is látta, hogy milyen körülmények vannak ott. Az
engedélyeztetési eljárás hosszadalmas.
Hornok Sándor: mi a véleményük a képviselőknek, mert tudomása szerint kérni fogják a bérleti szerződés meghosszabbítását.
Dolog Györgyné: hány ember dolgozik?
Hornok Sándor: 26 fő.
Szilágyi Anikó: egyszerű kimondani azt, hogy nem adják bérbe az épületet, de ezzel együtt az emberek állásáról is döntenek.
Papp József: volt elég idő arra, hogy intézzék a KFT sorsát.
Bunta Ferenc: mondták a polgármesternek, hogy hívja fel a figyelmüket arra, hogy március 31-e után nem hosszabbítják meg a szerződést. Ő biztosan nem.
Hornok Sándor: a kft vezetői tudják. De ha mégis szavazásra kerül a sor ez lesz-e biztosan a döntés, ezt szeretné tudni a képviselőktől?
Papp József: meddig hosszabbítsák meg a szerződést, mi a végső határidő?
Molnár István: március 31-i határidőt megelőzte-e felszólítás, értesítés?
Hornok Sándor: amikor a bérleti szerződés határidejének módosítását kérték, már akkor jelezték, hogy a szociális helyiség használata miatt kérni fogják
bérleti szerződés meghosszabbítását.
Molnár István: neki az a véleménye, hogy a szociális helyiségek használatára adják ki az épületet, de munkavégzésre ne.
Dr. Balaton Henrietta: az a probléma, hogy kéthavi bérleti díjjal tartoznak, a másik probléma az, hogy szociális helységek használatára kiadják-e, vagy sem,
azt megfizetik-e vagy sem? Valahogyan hatni kellene rájuk!
Hornok Sándor: a bérleti díjat nem csökkentenék, hiszen az egész épületet bérelnék. A bérleti díjból származó bevétel nem olyan rossz, havi 77 e Ft. A bolt
előtti teret nem tudja addig megcsinálni az önkormányzat, amíg használják a kamionok az utat.
Szilágyi Anikó: félő, hogy ha engedélyezik a szociális helyiségek használatát, akkor nem fog változni semmi. Neki is azt mondták, hogy március 31-ig
elköltöznek.
Dolog Péter: ha március 31-én lejár a bérleti szerződés oda már újabb bálákat nem szállíthat, a területet ki kell takarítani. El kell szállítania az ott lévő bálákat
is.
Papp József: úgy hallotta, hogy egyre több tarhosi dolgozik. Lehet, hogy ez a taktika?
Hornok Sándor: ők kérték a március 31-ei határidőt, amit a képviselő-testület teljesített is. Most akarja őket figyelmeztetni, hogy nem valószínű, hogy a
testület újra meghosszabbítja a határidőt és engedélyt ad a további tevékenységre.
Bunta Ferenc: a Zöldfa utcai lakókkal beszéltek-e már? Ő sűrűn beszél velük, s igazat ad nekik, mert katasztrófa, ami ott van. Azt mondták, hogy ha az
önkormányzat nem tesz semmit, akkor ők a szakhatóságokat fogják megkeresni.
Hornok Sándor: fordultak már eddig is a hatóságokhoz.

Bunta Ferenc: az a véleményük, hogy senki nem tett semmit.
Dr. Balaton Henrietta: ez nem igaz, mert a szakhatóságokkal helyszíni szemlén volt kint, melyekről dokumentumok készültek. Ő írásba kérte a szakhatósági
véleményeket, melyek mindent rendben találtak. Ettől fogva ő a telepengedélyt nem vonhatja vissza.
Szilágyi Anikó: nem lehet azt mondani, hogy nem foglalkozott senki a helyzettel. A kft vezetői megígérték, hogy sövénykerítést, parkosítást fognak végezni.
Bunta Ferenc: ki meri jelenteni, hogy ami a szemétválogatónál van az mérgező.
Szilágyi Anikó: akkor a szakhatóságok miért nem találtak semmit?
Papp József: előre megkapták az értesítést az ellenőrzésről.
Bunta Ferenc: amilyen "szemét ügy" van most, ha egy kicsit megpiszkálnák, akkor itt is az lenne. Akkor magyarázkodhat az önkormányzat is.
Dolog Péter: véleménye szerint a képviselő-testület tud ebben az ügyben eljárni. Az épületben több milliós kár keletkezett. Nem tudja, hogy fogja ezt a bérlő
helyreállítani és a környéket is. S úgy látszik, hogy nem is aggódnak.
Bunta Ferenc: szavazzanak arról, hogy mi legyen március 31-e után.
Hornok Sándor: nem szükséges szavazni, csak tudja, hogy mit képvisel a testület.
Dr. Balaton Henrietta: szerinte meg kellene hívni a március 28-i testületi ülésre.
Hornok Sándor: a testületi ülésre már bent kell legyen a kérelme, akkor már dönteni kell.
Papp József: ha március 28-án azt mondják, hogy nem hosszabbítják a szerződést, akkor hogy pakol el 31-re.
Dr. Balaton Henrietta: ezzel tisztában kell lennie.
Hornok Sándor: meghosszabbítják-e vagy sem a bérleti szerződést? Azt ő megengedné, hogy a szociális helyiség használata miatt a bérleti szerződést
meghosszabbítsák.
Papp József: ő nem kft és nem a munka ellen van, de a falu közepén szeméttelepet nem engedne.
Hornok Sándor: akkor azt mondják, hogy március 31-e után engedélyezik, vagy sem?
Dolog Péter: szeméttelepként nem engedélyezik.
Bunta Ferenc: egy percig sem.
Hornok Sándor: figyelmeztetni fogja a kft vezetőit, arra, hogy nem valószínű, hogy eleget tesz a képviselő-testület a kérésüknek.
Van-e még bejelentés?
Bunta Ferenc: a sportegyesület hétfőn 14 órakor gyűlést tart, melyre a képviselő-testületet szívesen látnák. Jó-e az időpont?
Molnár István: milyen ügyben?
Bunta Ferenc: a képviselő-testület kérte.
Hornok Sándor: ha beszámoltatnak egy civil egyesületet, akkor azt testületi ülésen számoltatják be. Beszélgetésre meghívhatják a testületet, de az nem
beszámolás.
Bunta Ferenc: ők úgy általában elmondanák, hogy mire költenek.
Szilágyi Anikó: be kell számolniuk arról, hogy mit mire költenek pontosan.
Dolog Péter: javasolja, hogy legyen hivatalos formája, és egy testületi ülés napirendjének vegyék fel az egyesület beszámoltatását.
Hornok Sándor: be van ütemezve, amikor a többi civil szervezet is beszámol.
Dr. Balaton Henrietta: nem egészen, mert a múltkori testületi ülésen hozott határozat szerint március 28-ig költségvetést kér a testület Pankotai Istvántól.
Ettől függetlenül a meghívásnak eleget lehet tenni, de március 28-án a költségvetésnek kész kell lenni.
Bunta Ferenc: ez egy beszélgetés lenne, szándékozik-e valaki részt venni az ülésen?
Dolog Péter: ő szívesen elmenne, de nem ér rá.
Bunta Ferenc: a sportegyesület vezetősége is ott lenne.
Hornok Sándor: március 28-i testületi ülésre kapnak majd meghívót.
Van-e még bejelentés?
Bunta Ferenc: a honlappal kapcsolatban kérdezné, hogy milyen időközönként történik a frissítése, karbantartása?
Lipcsei Jánosné: a honlap karbantartása, frissítése olyan időközönként történik, amikor a munkaideje, munkája engedi. A munkaköri leírásában ez a feladat
nem szerepel, erre külön dolgozót nem foglalkoztat az önkormányzat.
Bunta Ferenc: ő csak megkérdezte.
Lipcsei Jánosné: támadólag kérdezte.
Bunta Ferenc: nem akart ő támadni, csak érdeklődni akart. Mibe kerül ez az önkormányzatnak?
Hornok Sándor: így semmibe nem kerül. Ha foglalkoztatnának valakit, aki karbantartaná a honlapot akkor, az pénzbe kerülne. Jelenleg Lipcseiné frissíti a
honlapot.
Bunta Ferenc: olyat is mondtak, hogy kétmillió forintba került az önkormányzatnak.

Hornok Sándor: annál többe, 3,5 millió forint volt, de az önkormányzatnak nem került semmibe. Ez egy pályázat volt, az országból öt település közös
pályázata volt. A karbantartása folyik a honlapnak, mert amikor az önkormányzat nem tesz rá helyi híreket, akkor központi hírekkel töltik fel Budapesten.
Beindult a honlapon a társalgás, a gond az, hogy nincs ember, aki ezt helyben megoldaná.
Dolog Péter: a könyvtáros nem tudná karbantartani, ha az ideje engedi?
Hornok Sándor: végül is van a honlap karbantartásához kezelési utasítás, ami alapján lehet karbantartani.
Lipcsei Jánosné: tudomása szerint a honlap kezelése egy szakma. Ő autodidakta módon tanulta meg a honlap karbantartását, de idő hiánya miatt ez a tudás
nem elégséges.
Bunta Ferenc: az merült fel benne, hogy fizetnek érte és ott áll üresen a honlap.
Hornok Sándor: a honlap fenntartásáért nem fizetnek, csak domain név védéséért fizetnek. A Tarhos nevét védik, melyért havonta 1.100,- Ft-ot kell fizetni.
Dolog Györgyné: nincs olyan, aki ezt csinálná?
Hornok Sándor: valamennyi pénzt áldozni kellene a honlap karbantartására és akkor a folyamatos karbantartás, a szakszerűség biztosított.
Lipcsei Jánosné: az önkormányzati honlap kezelése bizalmi dolog, mert a karbantartás egyfajta hierarchia szerint van felépítve. Addig nem is vihetne fel
semmit a honlapra, amíg a jegyzőnő, vagy a polgármester úr azt nem ellenőrizte, és nem engedélyezte. Ha valakit erre a feladatra alkalmaz az
önkormányzat, akkor annak megbízhatónak kell lennie.
Dolog Györgyné: nincs-e a községben olyan, aki társadalmi munkában ezt elvállalná?
Hornok Sándor: van-e még bejelentés?
Bunta Ferenc: lenne még bejelentése, de majd a következő, soros ülésen elmondja.
Molnár István: neki lenne két bejelentése. Tud-e arról a polgármester úr, hogy a Várdombnál megjelentek a régészek?
Hornok Sándor: nincs róla tudomása, pedig be szoktak hozzá jelentkezni.
Molnár István: a másik bejelentése pedig az, hogy a héten történt egy félreértés, vagy nem egyetértés és arra szeretné kérni a polgármester urat, hogy
vizsgálja ki. Tájékoztassa az érintetteket, hogy kié is az az út, ami elzárásra történt. Ennek járjanak a végére. Ki járhat azon az úton, kié is az az út, út-e
egyáltalán?
Bunta Ferenc: milyen út?
Dolog Györgyné: a békéserdei.
Dr. Balaton Henrietta: ki az út kezelője?
Molnár István: tulajdoni lapon az önkormányzat van tulajdonosként megjelölve.
Dolog Györgyné: a Földhivatal sem tudja, hogy kié az út.
Molnár István: a térkép és a nyilvántartás szerint az önkormányzaté.
Hornok Sándor: az önkormányzatnak meg van a nyilvántartása arról, ami önkormányzati tulajdon.
Molnár István: ő azt a felvilágosítást kapta, hogy a csatorna partjától 4 m széles az önkormányzati út.
Dolog Péter: mint önkormányzati út?
Molnár István: igen, a nyilvántartásban úgy szerepel.
Hornok Sándor: biztos, hogy önkormányzati út, mert a gáz vezetése ott történt és követelmény volt.
Molnár István: az a 4 m-es út kimegy egészen a kanáli partjáig, a Tóth néniék mezsgyéjétől. Annyi kérése lenne, hogy az érintetteket lehetne-e levélben
kiértesíteni, arról, hogy kié az az út.
Hornok Sándor: tájékoztatásul elmondja, hogy 19-től 21-ig szabadságon lesz.
Dr. Balaton Henrietta: szeretnék bejelenteni, hogy március 28-án a soros testületi ülés nem 15 órakor, hanem 16 órakor fog kezdődni, elfoglaltsága miatt nem
tud ideérni.
Hornok Sándor megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.
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