Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 30-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, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző,
Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Szilágyi Anikó képviselők távol
vannak. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dr. Halász István László és Molnár István képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester a meghívóban közölt napirendet kiegészíti:
Napirend:
1./ Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Football Club helyzetének megvitatása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása pénzügyi megállapodásának javítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
4./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzon a képviselő-testület.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása

Hornok Sándor: a Békési Kistérségi Iskola alapító okiratának módosítását Békés város önkormányzata is most tárgyalja, az előterjesztést ezzel kapcsolatban
minden képviselő megkapta. Az alapító okirat módosítására a művészeti iskola miatt van szükség.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2007. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 53/2007. (V.31.)
számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
o Az alapító okirat 2. a./ pontját a Rövid név: Békési Kistérségi Iskola sorral egészíti ki.
o Az alapító okirat 2. d. pontjában az Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény mutatószámait az alábbiak szerint módosítja:
Évfolyamok száma:

12

Felvehető tanulók száma

750

Zeneművészeti ágban

300

Táncművészeti ágban

450
o Az alapító okirat 7. pontjában a művészetoktatás feladatait az alábbiak szerint módosítja:

Alapfokú művészetoktatás
Zeneművészeti ágban
Előképző
Fúvós tanszak:
o Furulya
o fuvola
o klarinét
o szaxofon
o bariton
o trombita
o kürt

o tuba
o harsona
Vonós tanszak
o Hegedű
o Cselló
Ütő tanszak
o ütő
Zongora tanszak
o zongora
További oktatott tárgyak:



Szolfézs



Zeneirodalom-zenetörténet



Kamarazene



Zenekar (vonós, fúvós)



Korrepetíció

Táncművészeti ágban
Néptánc szakon oktatott tárgyak



Előképző



Népi játék



Néptánc



Folklórismeret-tánctörténet



Népi ének

Határidő: Intézkedésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Football Club helyzetének megvitatása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: előterjesztés ennél a napirendnél nincs, mivel konkrét kérés ebben az ügyben nem érkezett. Beszélgetés szintjén merült fel az, hogy az
egyesületen segíteni kellene, ezért úgy gondolta, hogy ha már összejönnek beszéljék meg, hogy miről van szó. Röviden elmondja az általa ismerteket.
Hamarosan indul a 2007/2008-as bajnokság, aminek a feltétele, hogy az elmúlt bajnokságra eső 236.400,- Ft tartozást kifizessék. A másik feltétel, hogy az
induló bajnokság első két részletét fizessék ki, július 3-ig 100 e Ft-ot, augusztus 3-ig 140 e Ft-ot. Még ebben az évben, november 16-ig kellene fizetni 160 e
Ft-ot. Az idén összesen 636.400,- Ft-ot kellene kifizetniük. Az önkormányzat a költségvetésébe egymillió forintot tervezett, amiből 400 e Ft-ot megkapott az
egyesület az év elején. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a tervezett támogatáson felül juttasson. Kaptak 10 millió forint
ÖNHIKI-t, de ezáltal nem 30, hanem 20 millió forint a forráshiány, melynek áthidalását feladatok elmaradásával, létszámcsökkentéssel lehet megoldani.
Pénzügyi kötelezettségek, várható bevételek áttekintése után úgy néz ki, hogy ősz folyamán ismét bérfizetési gondok lesznek. Ha lenne anyagi forrás a plusz
támogatásra, akkor sem adhatnának több támogatást, mivel az nincs tervezve.
Dr. Halász István László: miért maradt el a fizetés, miért nem fizették ki a 236 e Ft-ot?
Dr. Balaton Henrietta: nem tudja megmondani. Egy azonban biztos, hogy a dologi kiadásra betervezett 600 e Ft-ból - június 30-i állapot szerint - 249 e Ft-ot
már kifizettek. Ezután jön a fűtés, stb. Ha így marad, akkor a betervezettből 500 e Ft lesz a tényleges felhasználás
Dr. Halász István László: neki az aggályos, hogy a tartozást áthozták a múlt évről. Megszavazták a részükre az egymillió forintot, s félő, hogy decemberben
ismét támogatást fognak kérni.
Hornok Sándor: ez volt a gyakorlat, a korábbi években is ezt tették.
Dr. Balaton Henrietta: beszámolási kötelezettséget kellett volna előírni.
Dr. Halász István László: miért nem így történt, miért nem bizonyították számlákkal a kifizetéseket?
Molnár István: eddig nem kérték.
Dr. Halász István László: ilyen alapon bárki kérhet támogatást.
Hornok Sándor: februárban sokáig vitatkoztak a támogatás összegén. Úgy emlékszik, hogy mindenki megelégedésére döntöttek. Akkor úgy tűnt, hogy a
támogatás elég lesz. A körülményekben azóta nem történt változás, nem nyerték meg a bajnokságot. Arról nem akartak hallani, hogy a megye III. osztályban

játszanak. Ebben a csoportban a nevezési díj 320 e Ft-ba kerül az ifjúsági csapat szerepeltetésével együtt. Az MLSZ is ezt javasolta, hogy ha játszani
akarnak, akkor induljanak a III osztályban.
Dr. Halász István László: ő akkor háborodott fel, amikor megye II. osztályban pénzért vásárolnak játékost. Mi ez? Beszélt-e a polgármester az MLSZ
illetékesével?
Hornok Sándor: igen, az elnökségi ülésen döntöttek volna az egyesület kizárásáról, de arra kérte az illetékest, hogy halasszák el a döntést, amíg a képviselőtestület átbeszéli a lehetőségeket. A testületi ülést követően visszatérnek a dologra. A másik probléma, hogy nem használják ki a pályázati lehetőségeket.
Nem igyekeznek szponzorokat keresni.
Dr. Halász István László: ő támogatja a sportot, de ez így tovább nem mehet. Miért nem készítenek év elején pénzügyi tervet?
Molnár István: hogy vetődött ez fel, hogy jutott a polgármester tudomására, hogy pénz kell?
Hornok Sándor: Pankotai István állította meg és mondta el. A többi képviselőt is megkereste, ezért gondolta, hogy testületi ülésen erről beszélni kellene.
Ezért hívta meg az egyesület elnökét - aki nem jött el a testületi ülésre - is.
Dr. Halász István László: írásos kérelem azért nem érkezett, mert annak nyoma lenne. Akkor visszakérdezhetne a testület, hogy mi lett a támogatás sorsa.
Hornok Sándor: nem csak 200 e Ft-ról lenne szó. A kimutatást az MLSZ-től kérte meg.
Dolog Péter: Pankotai István neki 400 e Ft-ról beszélt.
Hornok Sándor: mi a véleménye a testületnek?
Dr. Balaton Henrietta: ha további támogatást ítél meg a testület, akkor meg kell határozni, hogy honnan vonnak el pénzt, ehhez rendeletet kell módosítani. A
további támogatás csökkenti az ÖNHIKI-t.
Molnár István: levélben kell közölni, hogy az önkormányzat teljesítette ígéretét. Le kell írni az önkormányzat anyagi helyzetét is.
Hornok Sándor: egyetért-e a testület azzal, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a rendeleten kívül további
támogatásban részesítse az egyesületet?
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyetért Hornok Sándor polgármester véleményével.
3./ Napirend: A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása pénzügyi megállapodásának javítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: az előterjesztést megkapták a képviselők, elírás történt a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása pénzügyi megállapodásában.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
75/2007. (VII. 30.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73/2007. (VII. 23.) határozatával elfogadott "Pénzügyi megállapodás a Házi segítségnyújtás és az
Idősek Nappali ellátása szociális feladatok 2007. II. félévi közös finanszírozásáról" 10. pontját és 11. pontjának második mondatát az alábbiak szerint kijavítja:
10. Megállapodó felek elfogadják a 2. sz. melléklet szerinti 2007. július 1. és december 31. közötti időszakra érvényes tarhosi telephely költségvetését.
Kiadások és bevétek előirányzata
A bevételekből:





5.066 EFt,

A tarhosi telephely feladati után járó normatíva 2.724 EFt,
Kistérségi normatíva átvétele 1.152 EFt
Saját bevételek előirányzata 1.190 EFt

A kiadásokból:





Személyi juttatások (ezen belül igazgatási ktg. 259 EFt) 1.984 EFt
Munkaadót terhelő járulékok 630 EFt
Dologi kiadások 2.452 Eft

11. A 2007. évi teljesítés után a Szociális Szolgáltató Központ elszámolást készít és megküldi azt Tarhos Község Polgármesteri Hivatalának. Az esetleges
működésből keletkezett hiányt, vagy többletet a felek pénzforgalomban kiegyenlítik egymás között 2008. január 31-ig. A felek a működésből származó
többlet pénzmaradványként történő kezeléséről is megállapodhatnak.
A határozat kijavítással nem érintett részei továbbra is változatlan tartalommal fennáll.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozattal való közléssel, azonnal
4. Napirend: Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a rendelet módosítása a szociális étkeztetéssel kapcsolatos. Eddig az étkeztetés az idősek klubjában volt megoldva. Mivel az idősek klubja a
kistérséghez került az étkeztetés viszont megmaradt helyben. Ezt a feladatot, könyvelését, adminisztrációját a Közoktatási Intézmény és Könyvtár fogja
ellátni, pontosabban Dolog Györgyné. Jelenleg 4 ember részesül ilyen ellátásban.

Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
10/2007. (VI. 1.), 29/2006. (XII. 14.), 15/2006. (IX. 01.), 11/2006. (VI. 29.), 9/2006. (V. 18.), 2/2006. (II. 01.), 24/2005. (XII. 13.) rendelettel módosított
11/2005. (IX. 08.) rendeletének (továbbiakban R) módosításáról szóló rendelet (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Hornok Sándor megköszöni a részvételt, az ülést 16 óra 39 perckor bezárja.

k.m.f.
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