Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 18-án
megtartott soron kívüli testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi Sándor u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester
Dolog Györgyné
Bunta Ferenc
Molnár István
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó képviselők
Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző
Távol maradtak: Dolog Péter
Papp József
Meghívottak: Szlota József - Farkas Gyula Közoktatási Int. Igazgatóhelyettes, szakoktató
Balogh József - Békés Megyei Önkormányzat részéről
Dr. Kövesdi József - Pándy Kálmán Kórház részéről
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a soron kívüli testületi ülés
összehívása az
Otthonunk Békés Megye „Közös munkák, értékeink, hagyományaink ápolása a jövő záloga, hiszen Békés mindannyiunk otthona".
rendezvénysorozat alkalmából történt.

Napirend:
1./
Otthonunk
Békés
Megye
„Közös
záloga, hiszen Békés mindannyiunk otthona"
Előadó: Balogh József a Megyei Önkormányzat Tanácsnoka.
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2./ Bejelentések
Hornok Sándor polgármester: az ülésről Dolog Péter és Papp József képviselő hiányzik, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet vezeti: Gulyás Viktória.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Szilágyi Anikó és Molnár István képviselőket javasolja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a napirendi pontot megtárgyalásra.
Bunta Ferenc: bejelentések lehetnek-e?!
Hornok Sándor: igen, majd a napirendi pont után.

1.

Napirend: Otthonunk Békés Megye „Közös munkák, értékeink, hagyományaink
ápolása a jövő záloga, hiszen Békés mindannyiunk otthona"
Előadó: Balogh József a Megyei Önkormányzat Tanácsnoka.
Balogh József: köszöntőt mond. Elmondja a megye működésének mechanizmusát valamint a megye foglalkoztatási helyzetét. A Békés Megyei
Önkormányzat egy új szemléletű megyei önkormányzati szerepkört vállalt fel, amely szerint a megye a feladatellátása során: érdekeket képvisel és véd;
értékeket őriz és fejleszt; a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat. Ismerteti Békés Megye Képviselő-testületét, a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetését:, melynek főösszege: 33,9 milliárd Ft. volt, a folyamatban lévő beruházásikat - a Norvég Alapra korábban beadott IBSEN Palota Oktatási és
Közművelődési Központ - Pándy Kálmán Megyei Kórház Patológiai épület építése - Harruckern János Közoktatási Intézmény Oktatási és Kollégiumi épület
építése - Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Kollégiumi épület rekonstrukciója - a beruházások elsődleges célja élénkíti a megyei építőipari piacot, a
munkahely megőrző hatásával enyhíti a gazdasági válság következményeit. Az Önkormányzati Hivatal ismertetése, az általuk működtetett intézmények
bemutatása, egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos információk, szociális és gyermekvédelmi feladatellátó rendszer ismertetése: - Békés Megyei Szociális,
gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ - Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés Megyei Szociális Centrum - közművelődés és
közgyűjtemények bemutatása Békés Megyében, illetve az ifjúsági, sport - és kisebbségügyi feladatok és nemzetközi együttműködések. A Békés Megyei
Önkormányzat célja az itt élő emberek életfeltételeinek javítása és az itt működő vállalkozások versenyképességének növelése. (lásd a jegyzőkönyv
melléklete).
Átadja a szót Dr. Kövesdi Józsefnek.
Dr. Kövesdi József: köszöntőt mond, majd - bemutató képekben - a megyei kórház szerkezetét ismerteti, valamint a forgalmi adatokat - tarhosi lakosok az
ellátásban.
Missziójuk: „Hagyomány és korszerűség, kórházunk működésének két alapértéke. Munkatársaink ennek szellemében végzik munkájukat".
A Pándy Kálmán Megyei Kórház Békés Megye legnagyobb, kiemelt fekvőbeteg-ellátó intézménye, és országosan is a legnagyobb intézmények közé tartozik.
A kórház 1846. május 1-én nyitotta meg kapuit, közadakozásból 10 fekvőbeteg ággyal. 1924-ben került állami kezelésbe. Jelenleg 1472 ággyal működik,
amelyekből 815 aktív ágy működése államilag garantált. Ellátási kötelezettsége szerint, a Békés megyei lakosság fekvőbeteg ellátásának feléért, járó beteg
ellátásának mintegy 35%-ért felel.
Ezt követően ismerteti a kórház szakmai struktúráját, a jelenlegi rendszerével kapcsolatos főbb megállapításokat, az intézmény költségvetését, amely 2008.
évben közel 12 milliárd forint volt, ebből OEP finanszírozás 95%, egyéb bevétel 5% (pl.: élelmezés; mosás; gyógyszertár és pályázati források,
önkormányzattól átvett támogatás), valamint kiadásait, minőségfejlesztését, a fekvőbeteg-ellátás forgalmát, járóbeteg-ellátás forgalmát, tarhosi lakosok
fekvőbeteg ellátás mutatóit 2008 - 2009. évben, valamint a járóbeteg ellátás mutatóit 2008 - 2009. évben. Ismerteti az új szolgáltatást a
menedzserszűrést. (Lásd a jegyzőkönyv melléklete)
Balogh József: megköszöni a beszámolót Dr. Kövesdi Józsefnek.

Szlota József: Tájékoztatót tartott a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény működéséről, feladatairól (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, tanulásban
akadályozottak, értelmileg akadályozottak, iskolarendszerű középiskolai képzés - szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, speciális szakiskola - sajátos
nevelési igényű tanulók oktatása, iskolarendszeren kívüli képzés
akkreditált felsőfokú szakképzés
, kollégiumi elhelyezés, nevelés-oktatás
Az alapító okiratban szereplő egyéb tevékenységek
(élelmezés, kollégiumi szálláshely biztosítása,
mezőgazdasági-, ipari tevékenység stb.)
tanulói létszámáról.

A Központi oktatási egységen kívül hat oktatási egység van még:
l
Dévaványai oktatási egység
l
Faipari tanműhely
l
Középiskolai kollégium
l
Vásárszél utcai oktatási egység
l
Gyógypedagógiai kollégium
l
Gyógypedagógiai oktatási egység

Valamint beszámolót tart a képzési formákról:
érettségit adó képzések - általános gimnázium
rendvédelem - gimnázium,
utazás és turizmus - gimnázium,
mozgóképkultúra - és médiaismeret - gimnázium,
mezőgazdasági szakmacsoport - szakközépiskola,
gépészeti szakmacsoport - szakközépiskola,
informatikai szakmacsoport - szakközépiskola,
faipari szakmacsoport - szakközépiskola,
mezőgazdasági technikus,
mezőgazdasági gépésztechnikus,
faipari technikus,
webmester,
szakiskolai képzések: - bútorasztalos; - fodrász; - festő, mázoló, tapétázó,
gyógypedagógiai oktatás - óvoda,
értelmileg és tanulásban akadályozottak általános iskolája,
speciális iskola: - kerti munkás; - szőnyegszövő; - konyhai kisegítő; A szakképzés gyakorlati háttere a tangazdaságban valósul meg.

A Munkerő-piaci Alap képzési alaprész 2007. évi, valamint 2008. évi decentralizált Dél-Alföldi regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatására" kiírt pályázatból vásárolt faipari gépek átadása.

Balogh József: megköszöni a beszámolót Szlota Józsefnek.

2./ Bejelentések
Bunta Ferenc: lenne egy kérdésem. Miért kellett bezárni a gyógypedagógiát?
Balogh József: a bezárás nem csak itt Tarhoson, hanem mindenhol a pénzhiány miatt van. A gyerekek itt jó helyen voltak, de nem volt gazdaságos.
Ismételjétek meg a kérdést a megye felé, és intézkedem, hogy kapjatok írásbeli választ. - azért jöttem, hogy a rendezvénysorozatról beszéljek - konkrét
választ a felett kérdésre sajnos nem tudok adni.
Bunta Ferenc: akkor miért kellett a konyhát felújítani?
Dr. Halász István: az idő múlásával az épület állaga csak romlik, pedig közel hatvan családnak adott munkát. Ki fogja finanszírozni az épület karbantartását?!
Vagy majd privatizálják?!
A gyerekeket nagyon megviselte - tudom - mint orvos is.
Bunta Ferenc: az épület a Békési Önkormányzaté lett?
Balogh József: igen. Nem kellett senkinek nincs ára a „dolognak". Kapcsolatban vagyok Wenckheim Lászlóval - érdeklődtem felőle, hogy nem szeretné-e
visszavásárolni, pár hónapig gondolkodott rajta, de a végén nemet mondott. Át tudom élni a helyzetet.
Polgármester Úr nagyon hallgatsz.
Bunta Ferenc: akkor is hallgatott.
Dr. Halász István: ennek nincs most itt az ideje!
Balogh József: nekünk is jobb lett volna, ha ezeket az összevonásokat nem kellett volna meglépnünk.
Dr. Halász István: tudjuk, hogy kevésből kellett gazdálkodnunk. Mi volt a konkrét oka annak, hogy bezárták a tarhosi intézményt?
Balogh József: Remélem doktor úr ez nem cinizmus volt?
Dr. Halász István: nem, mindketten tudjuk milyen az ország.
Hornok Sándor: megköszöni a tájékoztatást Balogh Józsefnek. Van-e még kérdés?
Bunta Ferenc: az iskolával kapcsolatban mi a szándék?!
Szlota József: gyermekvédelmi ok volt. Próbálunk a problémákon segíteni, ezért lett kialakítva a sportudvar, hogy a gyerekeknek kielégítő legyen a mozgás
utáni vágyuk.
Balogh József: szeretnénk átadni a belépőjegyeket a Jókai színház Vad báró című előadásra.
még pár szót ha szabad: - nem egyszerű a helyzet, de nem szabad feladni.
Azt kívánom, hogy sikerüljön megtalálni azt az utat, ami jó, ami itt tartja a fiatalokat, hisz Ők a jövő.
Köszönöm, hogy itt lehettünk.
Hornok Sándor: polgármester megköszöni a részvételt és a tájékoztatásokat Balogh Józsefnek, Dr. Kövesdi Józsefnek valamint Szlota Józsefnek.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzik el.
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