Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 27-én megtartott soron következő testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Dolog Györgyné, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton
Henrietta jegyző, Kiszelné Pankotai Erzsébet IK vezető, Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke, Veresné Nagy Mária, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Dolog Péter távol van. Az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Molnár István és Papp József képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot. A 3. napirendi pontnál lenne változás, a Közoktatási Intézmény és Könyvtár
vezetői állására beérkezett pályázat elbírálása, zárt ülés keretében.
Napirend:
1./ Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kuratórium elnöke
2./ Közoktatási Intézmény beszámolója a 2006-2007-es tanévről
Előadó: Intézményvezető
3./ Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetői állására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4./ Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
5./ Döntés a körjegyzőségben való működésről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
6./ Bejelentések
Papp József: a napirendi pontokon változtatást szeretnének javasolni. Az SZMSZ-ben szerepel, hogy beszámolót kell tartani a két ülés között végzett
munkáról. Javasolja, hogy ezt vegyék fel első napirendként.
Hornok Sándor: az SZMSZ-ben első pontként szerepel?
Papp József: ő azt javasolja, hogy első napirendként tárgyalja a testület.
Dr. Balaton Henrietta címszavakban ismerteti az SZMSZ idevonatkozó előírását.
Hornok Sándor: a határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló az SZMSZ-ben a felsorolás végén van. A bejelentések
után, 7. napirendként lehetne tárgyalni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a két ülés között végzett munkáról szóló
beszámolót.
Papp József: szeretnék, ha bekerülne a napirendbe.
Hornok Sándor: ő azt javasolja, hogy a végére tegyék, de tárgyalhatják elsőként is. Döntsenek az ügyrendi kérdésről. Kéri a képviselő-testületet, hogy Papp
József képviselő indítványáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazattal úgy dönt, hogy Papp József képviselő indítványát elfogadja, s a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást és a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót első napirendi pontként tárgyalja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
Napirend:
1./ Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás és a két ülés között végzett munkáról
szóló beszámoló
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámoló
Előadó: Kuratórium elnöke
3./ Közoktatási Intézmény beszámolója a 2006-2007-es tanévről
Előadó: Intézményvezető
4./ Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetői állására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
5./ Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
6./ Döntés a körjegyzőségben való működésről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
7./ Bejelentések

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.
1./ Napirend: Két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: lejárt határidejű határozat nem volt. A két ülés között végzett munkáról a következő tájékoztatást adja.
A beadott TEKI pályázat, mely a polgármesteri hivatal épületének felújítására vonatkozott, nem nyert. Forráshiány miatt került elutasításra. Békés megyéből
8 pályázat volt támogatott. Mivel forráshiány miatt került elutasításra, ezért tartalék listára került a pályázat.
A hulladéklerakó megfigyelő kútjainak kiépítésére voltak kötelezve május 31-ig. A határidő meghosszabbítását kérték, szeptember 30-áig kaptak haladékot.
A kistérségi Internet kiépítése megkezdődött, annak a tervezése az utolsó fázisban van. A megállapodást az ANTENNA TÁVKÖZLÉSI RT-vel aláírták. A
hivatalba bejövő rész vezetékes, a lakossági pedig mikrohullámú. Befejezési határidő december.
Papp József: a leállított oszlopok már ezt jelzik?
Hornok Sándor: nem, az a HUNGAROTEL beruházása. Az Internet sebességének gyorsítása érdekében áttérnek a rádióhullámos megoldásról a kábeles
megoldásra. A Kossuth utcán földkábelen, a Békési úton légkábelen építik ki. A beruházás folyamán okozott esetleges károkat a beruházónak helyre kell
állítania.
Dr. Halász István László: a lakosok sérelmezik, hogy nem értesítették őket a vízhiányról és a közvilágítás kimaradásáról.
Hornok Sándor: a közvilágítás kimaradását a vihar, a vízhiányt a tartály feltöltése okozta. A víztorony teljes felújítást kapott, az elmúlt napon volt a műszaki
átadás. A tegnapi nap folyamán a sportépület előtt csőtörés is volt.
Az állatátvevő telep árnyékolójának kiépítésére, karám kijavítására voltak kötelezettek. Az árnyékolót elkészítették, a karám faanyagát most készítik.
2./ Napirend: Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kuratórium elnöke
Hornok Sándor polgármester megkérdezi Szodorai Lászlónét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Szodorai Lászlóné: a személyi jövedelemadó 1 %-ából beérkezett összeget mindig a gyerekekre a beérkezett igények alapján próbálják elkölteni. Sajnos ez
az összeg évről-évre kevesebb.
Papp József: az ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót és az lenne a kérése, hogy legyen szóbeli kiegészítés, mert a végzett munkát nem
tartalmazza a beszámoló.
Szodorai Lászlóné: az az igazság, hogy évente egyszer összeülnek, ahol döntenek az 1 % sorsáról, az alapítvány működése ennyiből áll. Régebben
pályázatokon részt vettek, de az 1 % felhasználást önerőként sajnálják. Más tevékenységet nem folytat az alapítvány.
Szilágyi Anikó: nem lenne-e jobb, ha a tagságon frissítenének?
Szodorai Lászlóné: Tarhoson a vállalkozók száma nem túl sok. Kuratóriumi tagok leváltásának nem ismeri pontosan a feltételeit.
Hornok Sándor: adtak-e be pályázatot az elmúlt évben?
Szodorai Lászlóné: nem.
Hornok Sándor: olyan személlyel célszerű erősíteni, aki pályázatot tud írni.
Szodorai Lászlóné: felkéri a kuratóriumot, hogy a próbáljanak frissíteni. A kuratórium ülésein nem szokott részt venni a Szpisják Tibor és a Péter Gábor
vállalkozó.
Szerencsiné Szabó Anna: a kuratóriumot fel lehetne frissíteni, mert évek óta ez a két ember nem jelenik meg az ülésen, csak a jogi dolgokkal nincsenek
tisztában.
Dr. Balaton Henrietta: még nem találkozott a közalapítvány dokumentációjával.
Hornok Sándor: az alapítványt az önkormányzat alapította, de azt ő sem tudja, hogy milyen jogköre van az önkormányzatnak.
Dr. Balaton Henrietta: meg kell ismernie az alapítvány dokumentumait, addig semmit nem tud mondani.
Hornok Sándor: megkéri a jegyzőt, hogy nézzen utána az alapítvány ügyeinek. Tegyen javaslatot, hogy hogy lehet hatékonyabbá tenni az alapítvány
működését. Egyébként az alapítvány arra kötelezett, hogy beszámoljon a pénzügyi helyzetéről, bár a testület által pénzügyileg nem támogatott.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Papp József felolvassa az ügyrendi bizottság határozatát. A határozat értelmében a beszámolót elfogadásra javasolják.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
63/2007. (VI. 27.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány 2006. évi beszámolóját elfogadja.
3./ Napirend: Közoktatási Intézmény beszámolója a 2006-2007-es tanévről
Előadó: intézményvezető
Hornok Sándor: ezt a napirendet ketté kell választani, mert a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola már nem része a közoktatási intézménynek, de megkérte
őket, hogy készítsék el a "szokásos" szakmai jellegű beszámolót. Részletes beszámolót kaptak.
Van-e észrevétel?
Dr. Halász István László: a tagintézmény vezetője felvetette az állandó technikai személyzet hiányát a fűtési idénnyel kapcsolatosan. Itt tényleg voltak
problémák.

Veresné Nagy Mária: az állandó technikai személyzet hiánya problémát jelent. Annál is inkább, mert az iskola felügyelet nélkül marad tanítási szünetben. A
héten gyújtogatás nyomait észlelték.
Hornok Sándor: a rendőrségen feljelentést kell tenni. Nem kell eltűrni, hogy bejárnak az iskola zárt területére. Az állandó technikai személyzetet a Munkaügyi
Központ által támogatott emberekkel pótolták, illetve oldották meg a fűtést, fűnyírást, karbantartást. Közalkalmazottat anyagi okok miatt nem foglalkoztatnak.
Nem tartja fontosnak az állandó ember foglalkoztatását.
Veresné Nagy Mária: a fűnyírást az állandó személyzet is le tudná vágni. Sok esetben azt sem tudja, hogy kinek kellene szólnia, ha valami munka adódik az
iskolában. Ő kérheti-e egyáltalán a közcélú, közhasznú munkásokat, ha valamilyen munkát el kell végezni? Ha van egy állandó ember, akkor az a letaposott
kerítést is meg tudja javítani.
Hornok Sándor: nem az állandó foglalkoztatástól függ, hogy meg tudja-e javítani a kerítést, vagy sem, hanem a hozzáállástól, ügyességtől.
Veresné Nagy Mária: a munkások egyikét sem lehet felelősségre vonni.
Dolog Györgyné: amikor állandó személyzet volt, akár este, munkaidő után is bement az iskolába, ha szükség volt rá.
Veresné Nagy Mária: most egy közhasznú foglalkoztatott leltár szerint átvette a munkaeszközöket, de több munkás is "megfordult" az iskolában, hozták-vitték
a szerszámokat. A felelősséget ki vállalja?
Hornok Sándor: elsősorban személytől függ, hogy magáénak érzi-e a feladatot. Az előző fűtő vissza fog majd kerülni az iskolába szeptembertől.
Van-e még hozzászólás?
Bunta Ferenc: megköszöni a pedagógusok munkáját, tevékenységüket nagyra értékeli. Ezt a közösséget meg kell tartani, látva az elért eredményeket.
Amennyire tudják, támogassák. Az iskola épületének állaga leromlott. Nem tudja, hogy miért kellett a berkei iskolára 3,4 milliót költeni, miközben nincs
tornatermük, nincs műhely, anyagokra, eszközökre nincs pénz. Listát nem lehetett volna összeállítani a hiányzó eszközökről, anyagokról?
Veresné Nagy Mária: a technika tanár a technika órához szükséges anyagok, eszközök beszerzésére kapott pénzt. Ez megoldott. A kertészkedéshez is
nagyon kevés az eszköz.
Bunta Ferenc: állítsanak össze egy listát és megpróbálnak erre pénzt előteremteni. Felajánlja a segítségét. Hogy látják ősztől az iskola helyzetét?
Veresné Nagy Mária: az önök előtt is ismert, hogy Békésen az iskolák összevonásra kerülnek egy oktatási intézménnyé. Úgy tudják, hogy a tarhosi gyerekek
helyben maradnak, s a pedagógusok fognak kijárni. Mivel túlórát nem fizetnek, ezért áttanítás lesz. A gyerekek ennek nem látják kárát, mert a tanárok
ugyanazok lesznek. A tanórán kívüli tevékenységre marad kevesebb idő, mert azok a tanárok, akik kijárnak Békésről, azok ebbe nem folynak bele. Köszöni a
dicsérő szavakat, s úgy érzi, hogy a tanárok mindent megtettek.
Bunta Ferenc: igaz-e, hogy a 7-8. osztályosoknak be kell járniuk Békésre?
Veresné Nagy Mária: ők úgy tudják, hogy maradnak. Már készítik az órarendet. Ehhez nem testületi döntés kell?
Hornok Sándor: többször elmondta már, hogy azok a települések, amelyek 2007. január 1-jétől társulnak és nincs meg a 15 fő osztálylétszám, azoknak be
kell szállítaniuk a gyerekeket az iskola székhelyére. Tarhosra ez nem vonatkozik, erre az évre egy lerendezett dolog, ezért kell 5,8 millió forint hozzájárulást
fizetni. Nem tudja, hogy jövőre milyen előírások lesznek. Attól fél, hogy az ÖNHIKI feltételeinek nem fognak megfelelni, esetleg tagiskolaként más elbírálás
alá esnek. Nem lehet tudni, hogy januártól milyen rendelkezések lépnek életbe. Az tény, hogy egyre kevesebb a gyerek, nincs ötödik osztály, egyik
évfolyamban sincs meg a minimálisan előírt 15 fő. A békési iskolák összevonása után minden intézmény tagintézmény lesz.
Bunta Ferenc: tagintézménynek tagintézménye nincs?
Hornok Sándor: nincs. A tarhosi iskola ugyanolyan tagintézménye lesz a békési iskolának, mint a volt Dr. Hepp Ferenc általános iskola. Békés városnak egy
iskolája lesz, a kistérségi általános iskola, s Tarhos annak lesz az egyik tagiskolája.
Szerencsiné Szabó Anna: a 3-4 osztályosokat fel kellene hozni a nagyiskolába, hogy a Békésről kijáró pedagógusoknak ne kelljen ingázni az alsó és a felső
iskola között.
Hornok Sándor: takarékossági okok miatt is gondolt erre.
Bunta Ferenc: azt nem érti, hogy miért kellett a berkei iskolát felújítani, amikor a nagyiskola jobban szorul a felújításra?
Hornok Sándor: az épület külső felújítása sürgősebb volt. A tető beázott.
Bunta Ferenc: a tető végének a megjavításáról volt szó. A nagyiskola falazata omlik.
Hornok Sándor: nem látta a képviselő, hogy a berkei iskola milyen volt.
Bunta Ferenc: a gyerekek a nagyiskolába járnak.
Hornok Sándor: nem hagyhatják az épületet pusztulásra.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Papp József felolvassa az ügyrendi bizottság által hozott határozatot.
Hornok Sándor: a képviselő-testület elismerését fejezi ki a tanító, nevelő munkájukért a tantestületnek és megköszöni a település érdekében és a
közösségben végzett munkát, kulturális tevékenységet. Kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2007. (VI. 27.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi telephelyén végzett 2006-2007.
tanévben végzett munkáról szóló beszámolót.
Hornok Sándor: a Közoktatási Intézmény és Könyvtár beszámolója következik.
Dr. Halász István László: Kürti Sándornénak nem kellene itt lennie?
Dr. Balaton Henrietta: januártól-augusztusig kinek kellett volna beszámolnia?
Hornok Sándor: az iskolát 2006-2007-es tanévben nem az önkormányzat működtette.
Bunta Ferenc: Kürti Sándorné kapott egyáltalán meghívót?

Dr. Balaton Henrietta: igen kapott meghívót.
Hornok Sándor: van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés? Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót?
Papp József: igen, az ügyrendi bizottság megtárgyalta, csak külön határozatot nem hoztak erről.
Dr. Balaton Henrietta: az ügyrendi bizottság a két beszámolót egybevette.
Dr. Halász István László: a beszámolóhoz nem kellett volna pénzügyi kimutatást csatolni? Kik veszik igénybe a Közösségi Házat, mennyi bérleti díj származik
belőle stb.
Hornok Sándor: a beszámolónak a szakmai munkát kell tartalmaznia. Véget ért egy tanév, s azt kell értékelni.
Szilágyi Anikó: a takarítási gondok megoldódtak?
Hornok Sándor: a nagytakarítás megoldódhat.
Bunta Ferenc: ki takarította a könyvtárat?
Hornok Sándor: többen takarították a könyvtárat.
Szilágyi Anikó: 2006. óta nincs takarító a könyvtárban?
Hornok Sándor: nincs külön beosztott takarító. Akkora forgalom mellett nem szükséges.
Bunta Ferenc: 2006. novemberében ki takarított?
Hornok Sándor: csökkentették a létszámot, nem emlékszik, hogy ki mikor takarított.
Szilágyi Anikó: nincs jelentősége, hogy ki takarít. Meg lehet oldani a takarítást, vagy sem?
Dr. Halász István László: a rendelőt az ő felesége takarítja. Úgy gondolja, hogy a könyvtáros is ki tudná takarítani a könyvtárat.
Hornok Sándor: az Idősek Klubjában sincs rendszeresítve takarító.
Bunta Ferenc: lehet, hogy a könyvtáros is ellátná, ha úgy állnának hozzá.
Dolog Györgyné: a könyvtáros munkaköri leírásában nem szerepel a takarítás.
Bunta Ferenc: a Közösségi Ház az önkormányzat tulajdona. Lehet-e ott az egyesületnek székhelye?
Dr. Balaton Henrietta: feltételezi, hogy tulajdonosi hozzájárulás kell, de nem ismeri az egyesület iratait.
Bunta Ferenc: ő látta az egyesület alapító okiratát, székhelye a közösségi ház címe. Megkéri a jegyzőt, hogy nézzen ennek utána.
Hornok Sándor: tájékoztatja a képviselőt, hogy a nyugdíjas klubnak a székhelye is a közösségi ház.
Bunta Ferenc: visszatérve az óvodai beszámolóra elmondja, hogy tudomása van arról, hogy amikor az óvodásokat a tanyagondnok Békéscsabára a
játszóházba szállította, akkor fát is szállított utánfutóval Dánfokra. Tudott-e erről a polgármester?
Hornok Sándor: most a Közoktatási Intézmény és Könyvtár beszámolóját tárgyalják, ez nem ahhoz kapcsolódik. Van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Intézmény és Könyvtár beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2007. (VI. 27.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Közoktatási Intézmény és Könyvtár 2006-2007. tanévről szóló beszámolóját.
A testületi ülés zárt ülésen folytatódik.
5. Napirend: Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a megbeszéltek alapján került módosításra a rendelet. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor: kéri a képviselőket, hogy külön felhívás nélkül a kitüntető cím adományozására tegyék meg ajánlásaikat.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2007. (VI. 28.) rendelete a Tarhos Községért kitüntető cím adományozásáról szóló többször
módosított 16/2004. (III. 25.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
Dolog Györgyné: kapnak-e értesítést azok, akik még ajánlhatnak személyeket a kitüntető címre?
Hornok Sándor: azok igen, kapnak értesítést. Két civilszervezetnek kell szólni.
Hornok Sándor polgármester 16,37 perckor szünetet rendel el.
16,53 perckor az ülés folytatódik.
6./ Napirend: Döntés a körjegyzőségben való működésről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor: Békés felé szándéknyilatkozat van beadva. Bélmegyer felé is volt, de ott megalakult a körjegyzőség. Amennyiben úgy döntenek, hogy
Bélmegyer körjegyzőséghez csatlakoznak, akkor szándéknyilatkozatot kell tenni. A meglévő körjegyzőséghez történő csatlakozás szándékát hat hónappal
korábban kell kinyilvánítani.
Dr. Balaton Henrietta tájékoztatja a testületet a meglévő körjegyzőséghez történő csatlakozás feltételeiről. Elmondja, hogy csatlakozási szándék esetén
június 30-ig kell dönteni. Június 30-a után csatlakozni körjegyzőséghez nem lehet. Azért égető ez a probléma, mert az ÖNHIKI igénylésénél megígérte a
testület, hogy legkésőbb 2008. január 1-re körjegyzőségben fognak működni. Ha január 1-jéig nem jön létre a körjegyzőség, akkor jogtalanul igénybe vett
ÖNHIKI, kamatokkal visszafizetési kötelezettség.
Dr. Halász István László: polgármester úr tudakozódott-e Bélmegyeren?
Hornok Sándor: ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, nem zárkóznak el.
Dr. Halász István László: ő is tudakozódott, s orrolnak Tarhosra, mert megkárosították őket.
Bunta Ferenc: mivel károsították meg?
Dr. Halász István László: egymillió....
Hornok Sándor: a nappali szociális ellátásra gondol a képviselő?
Dr. Halász István László: igen. A kistérségi társuláshoz való csatlakozásról nem változott meg a véleménye, de ha a többi ellátás a kistérségben van, akkor
legyen ez is. Nem szereti a kistérségi társulást, nem szereti a Békéssel való társulást semmiféle formában, de rá lesznek kényszerítve.
Dolog Györgyné: ha Bélmegyer körjegyzőséghez tartoznak, akkor hogy alakulnak a személyi feltételek.
Hornok Sándor: nem lehet tudni, hogy alakulnak a személyi feltételek. Azt sem lehet tudni, hogy jövőre a körjegyzőség feltételeit hogy szabályozza az
ÖNHIKI. A fejlődést tekintve, a szakmaiságot biztosítva, a városhoz való csatlakozást látja jobbnak.
Dolog Györgyné: ha városhoz csatlakoznak, akkor nem lesz szükség senkire és semmire.
Hornok Sándor: nem így van, hiszen az önkormányzat megmarad.
Dolog Györgyné: ha Békéshez társulnak mennyiben tudnak beleszólni az önkormányzat életébe?
Hornok Sándor: a hivatali munkát a körjegyzőség irányítja, az önkormányzati munkát a képviselő-testület amiben nem szólhatnak bele. A vagyonnal, a
beruházásokkal az önkormányzat rendelkezik. A hivatal intézi a lakossági ügyintézést, a - legtöbbször - felülről rábízott feladatokat. Ha várossal alkotnak
körjegyzőséget az hasonlít a társuláshoz. A békési hivatal a tarhosi hivatal bevonásával látja el a feladatot. A munkaerő bevonása egyezség kérdése.
Papp József: a közös közigazgatás veszélye áll fenn. A békési polgármester úgy fogalmazott, hogy Tarhos lehetne Békés elővárosa is.
Hornok Sándor: az nem biztos, hogy Tarhosnak ez rossz lenne, pl. Gerla-Békéscsaba. Más a társult önkormányzatok helyzete, mert a kisebb települést
leszavazhatja a nagyobb település. Ez helyi döntés kérdése. Lehet felsőbb kényszer is majd. A város közelsége sajátos helyzetet teremt. Ha jól csinálják
ebből csak előnyük származhat. Nem tart attól, hogy az önkormányzat önállóságát feladja.
Dr. Halász István László: úgy látja, hogy ha "önállóskodnak", akkor a fennmaradás nem biztosított. Ha nem önként mennek a társulásba, akkor
"kényszeríteni" fogják őket.
Bunta Ferenc: mivel kényszerítenek?
Papp József: olyan szabályokat hoznak, amikkel "kényszerítenek".
Bunta Ferenc: honnan tudják, hogy nem lesz változás?
Dr. Halász István László: arra nem lehet számítani, hogy változás lesz. Miből fognak a dolgozók fizetést kapni.
Bunta Ferenc: ha bemennek Békésre az embereket úgy is el fogják küldeni. Csárdaszállás esetében Tarhos nyerő pozícióban volt.
Hornok Sándor: a távolság nagysága miatt ésszerűtlen volt Csárdaszállás.
Bunta Ferenc: Bélmegyernek jó Csárdaszállás.
Hornok Sándor: ha a végsőkig kitartanak akkor az anyagi veszteséggel jár. Úgy gondolja, hogy a biztosabb pont felé kell menni, ha Bélmegyer
körjegyzőséghez csatlakoznak akkor eleget tesznek az ÖNHIKI feltételeinek, de nincsenek előrébb vele.
Bunta Ferenc: mindenki szavazzon belátása szerint.
Hornok Sándor: Békés irányába van már határozat és Békés önkormányzata is hozott már határozatot. Bélmegyer sürgetőbb, mert meglévő körjegyzőség
van. Békésnek anyagilag nem előnyös, mert nem kapja meg a plusz támogatást. Két kistelepülés esetén kapna plusz támogatást.
Bunta Ferenc: erről megkérdezné a békési polgármestert.
Hornok Sándor: a kistérségi központnak az a szerepe, hogy a településeket segítse.
Papp József: a létszám kérdése hogy alakul?
Bunta Ferenc: a körjegyzőt és az aljegyzőt a város adja. Utána már nem lesz döntési lehetősége a testületnek, mert a polgármesterek eldöntenek mindent.
17,23 perckor Papp József távozik az ülésről.
17,24 perckor Papp József visszaérkezik az ülésre.
Hornok Sándor: kéri a jegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Dr. Balaton Henrietta jegyző megfogalmazza a határozati javaslatot.
Hornok Sándor polgármester kéri, a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2007. (VI. 27.) határozat
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. január 1-jétől a már meglévő, Bélmegyer Csárdaszállás körjegyzőséghez
kíván csatlakozni.

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közléssel, azonnal
17,27 perckor Dr. Halász István László távozik az ülésről.
17,28 perckor Dr. Halász István László visszaérkezik az ülésre.
7. Napirend: Bejelentések
1.

Bejelentés: MUNKABÉRHITEL

Hornok Sándor: remélhetőleg munkabérhitel felvételére többször nem kerül sor, mert július hónapban megkapják az ÖNHIKI támogatást.
Bunta Ferenc: ez a múltkori?
Hornok Sándor: az előző bérhitel visszafizetésre került, s most a júniusi bérre igénylik a hitelt.
Dolog Györgyné: igen, bér és bérjellegű kifizetésekre lehet felhasználni.
Hornok Sándor: kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
70/2007. (VI. 27.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - amennyiben szükséges - benyújtja munkabérhitel kérelmét az OTP Bank Nyrt. Békési
fiókjához.
A hitel összege: 3.500.000,- Ft.
A hitel igénybevételének időpontja: 2007. június 29.
A hitel törlesztésének módja: az állami támogatás megérkezésekor egyösszegben.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
2.

Bejelentés: KÖRÖSÖK-VÖLGYE FOLKLÓRFESZTIVÁL

Hornok Sándor: a Falunap a Körösök-Völgye Folklórfesztivál programjával bővül, mely a Leader + pályázaton nyert támogatásból kerül megrendezésre. 14
település vesz részt a fesztiválon. Vannak olyan települések, amelyek kismesterségeket mutatnak be. Az érdeklődés nagy volt, voltak akiket el kellett
utasítani, mert már nem fértek bele a műsoridőbe. A fellépések 5-6 percesek. A fesztivál a Leader pályázattal finanszírozott, a falunapi részét a
költségvetésben megszavazott 200 e Ft fedezi, ami elég kicsi összeg. Különböző felajánlásokkal, támogatók segítségével próbálja a falunapi programot
fedezni. Pl. Hungária Biztosító, Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, Wiener Center.
Van-e kérdés?
Molnár István: a falunapon a falu lakosságát nem lehetne-e megvendégelni?
Hornok Sándor: az elmúlt három évben a lakosok megvendégelésre kerültek. Erre külön pénzt nem terveztek, az átmeneti segély terhére került kifizetésre.
Az idén nem tervezte a lakosok ebédeltetését.
Dolog Györgyné: tavaly sok étel kimaradt.
Hornok Sándor: az idén a fesztivál fellépőinek száma 300 fő. Egyszerre ugyan nem lesznek itt, de sok emberre kell számítani. Az ebédet tavaly nem lehetett
elvinni, s mégis ételhordóval jöttek a lakosok.
Molnár István: az ételosztás idejét szabályozni kellene.
Hornok Sándor: nehéz lenne megoldani, egyrészt az anyagi okok miatt, másrészt a technikai lebonyolítás miatt.
Molnár István: az Intézet konyhája vállalná a főzést, némi ellenszolgáltatásért.
Kiszelné Pankotai Erzsébet: ha babgulyást főznének, akkor azt gulyáságyúba meg lehet főzni.
Dr. Balaton Henrietta: pénz nincs, a segélyt sem tudja kifizetni.
Molnár István: a falunak szólna és ez egy jelképes köszönet lenne a lakosság felé.
Bunta Ferenc: ha a testület tevékenységét egy tál pörkölt után ítéli meg az elég szomorú.
Hornok Sándor: legyen-e lakosság részére ebéd?
Képviselő-testület: pénzhiány miatt ne legyen főzés a lakosok részére.
Hornok Sándor: van-e kérdés, bejelentés?
17,50-kor Dolog Györgyné és Dr. Halász István László képviselők távoznak az ülésről.
Papp József: Tarhos alól eltűnt a Leader tábla?
Hornok Sándor: a közútkezelő nem engedélyezi. Külön oszlopra fogják kihelyezni.
17,51-kor Molnár István távozik az ülésről
Dr. Balaton Henrietta: a képviselő-testület létszáma határozatképesség alá csökkent.
17,52-kor Molnár István visszajön a testületi ülésre.
Dr. Balaton Henrietta: a képviselő-testület létszáma ismét határozatképes.
Bunta Ferenc: igaz-e, hogy a tanyagondnok Dánfokra szállított fát, utána pedig vitte a gyerekeket Békéscsabára a játszóházba? Tud-e erről a polgármester?
Hornok Sándor: nem kell arról tudnia, hogy a tanyagondnok mikor milyen bérfuvarokat teljesít. A bérfuvarhoz engedélyt nem kell kérnie.
Bunta Ferenc: kinek végezte a bérfuvart?
Molnár István: egész nap bérfuvarban volt aznap.

Bunta Ferenc: szeretné azt a napot látni, szeretné a menetlevelet látni. Van-e bérfuvarra engedély az önkormányzat autójára?
Hornok Sándor: igen van engedély a saját településnek és a környező településnek végezhető bérfuvar.
Dr. Balaton Henrietta: a környező településnek nem végezhető bérfuvar, nincs benne a rendeletben. Csak a közigazgatási területen belül lehet igénybe
venni.
Bunta Ferenc: egyáltalán van munkaköri leírása a tanyagondnoknak? Láthatná?
Molnár István: igen, van. A következő testületi ülésen láthatja.
Hornok Sándor: munkaköri leírás nélkül nem is lehetett pályázni.
Dr. Balaton Henrietta: a munkaköri leírás őt is érdekelné, mert a belső ellenőrök részére nem tudták átadni.
Hornok Sándor: nem tudja, hogy hová hánykolódott el, biztos, hogy van munkaköri leírás, mert így pályázhattak. Ezt a részét nézték már. Abban is biztos,
hogy környező településnek végezhető bérfuvar.
Dr. Balaton Henrietta: amikor Romániába kérték az autót a tanyagondnokkal együtt, akkor megnézte, nem lehet másik településnek bérfuvart vállalni, nincs
benne a rendeletben.
17,55-kor Dolog Györgyné visszajön a testületi ülésre.
Molnár István: miért baj, ha más településnek végez bérfuvart?
Dr. Balaton Henrietta: nem az a baj, hogy bérfuvart végez, hanem az, hogy nincs benne a rendeletben. Felolvassa a rendelet idevonatkozó részét.
Molnár István: akkor nap az óvodának volt bérfuvarban. Kürti Sándorné hozzájárulását adta, hogy az utánfutót húzza.
Bunta Ferenc: 15 napon belül szeretné látni a munkaköri leírást, van-e engedély, ki adott rá engedélyt, ki igazolta le, ki fizette ki a bérfuvart!
Molnár István: Kürti Sándorné fizette ki a bérfuvart.
Hornok Sándor polgármester 17,59 perckor a testületi ülést bezárja
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