Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én
megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Szilágyi Anikó
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Tisztelettel köszönti Kis Esztert a békési tankerület igazgatóját, Szerencsiné Szabó Annát az
általános iskola tarhosi tagintézményének vezetőjét, köszönti továbbá Viczián György tüzoltó
alezredes urat, tűzoltóparancsnokot, valamint Kiss András tűzoltó ezredes urat. Megállapítja,
hogy az ülésen minden képviselő jelen van. Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt
javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:
Napirend:
1. Tájékoztató az általános iskola 2012/2013-as tanévének munkájáról és a 2013/2014-es tanév
indításáról
Előadó: Kis Eszter tankerületi igazgató
2. Tájékoztató a Békési Kistérségi Óvoda működéséről és az évkezdésről
Előadó: Bereczki Lászlóné igazgató
3. Tájékoztató a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Előadó: Viczián György tü. alezredes tűzoltóparancsnok
4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bejelentések
1. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
2. 16/2013.(VII. 10.) TGy. sz. határozat jóváhagyása
1./ Napirend: Tájékoztató az általános iskola 2012/2013-as tanévének munkájáról és a
2013/2014-es tanév indításáról
Előadó: Kis Eszter tankerületi igazgató
Hornok Sándor polgármester: az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta,
megkérdezi Kis Eszter igazgató asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kis Eszter tankerületi igazgató: köszönti polgármester urat, jegyző urat és a képviselőtestületet. Köszöni a meghívást és a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhat. Mindenki számára
köztudott, hogy a tarhosi tagiskola a Békés Kistérségi Iskola tagintézményeként állami
fenntartásba került január 1-jétől. Szeretné megköszönni polgármester úrnak, jegyző úrnak és
a képviselő-testületnek a segítő együttműködést, amelyet az iskola átadás-átvételének kapcsán
tanúsítottak. Igyekszenek minden felmerülő problémát gördülékenyen megoldani. Bízik
abban, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad, hiszen az iskola Tarhos község
közösségének a része. Január 1-jétől az iskola több névváltozáson átesett, szeptember 1-jétől
az új elnevezés Dr. Hepp Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tarhosi
Tagintézménye. Az iskola igazgatója Deákné Domonkos Julianna, a tagintézmény vezetője
Szerencsiné Szabó Anna. Szeptember 1-jétől a pedagógiai szakszolgálat megyei intézménnyé
alakul át, így az óvodai logopédia is rajtuk keresztül történik. A tanévnyitásra készen állnak a
tanévnyitó ünnepség szombaton lesz 17 órakor, amelyre minden képviselőt, polgármester
urat, jegyző urat szeretettel várnak.
Hornok Sándor polgármester: a képviselőknek van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Bunta Ferenc képviselő: a tankönyvek rendben megérkeztek?
Szerencsiné Szabó Anna tagintézmény vezető: igen, a tankönyvek időben megérkeztek.
Annyit szeretne hozzáfűzni az előbb elmondottakhoz, hogy ő nagyon félt a január 1-jei
átadás-átvételtől, azonban minden rugalmasan, fennakadás nélkül intéződött. A tankerület
igazgatójától minden segítséget megkaptak és ezt köszöni.
Bunta Ferenc képviselő: a pedagógusok helyzete nem irigylésre méltó, hiszen nem sok a
gyermek és azok is problémásak.
Szerencsiné Szabó Anna tagintézmény vezető: az iskolában családias a hangulat, sajnos a
nevelés terén országosan is problémák vannak.
Bunta Ferenc képviselő: minden tisztelet a tanároké.
Hornok Sándor polgármester: köszöni a részletes beszámolót, megköszöni a tankerület
igazgatójának és a tanintézmény vezetőjének az iskola átadásának-átvételének során tanúsított

megértő, segítőkész hozzáállását. Köszöni a pedagógusok alázatos és áldozatos és hozzáértő
tevékenységét. A beszámolóból is kitűnik, hogy a két összevont csoport túlnyomó részt
hátrányos helyzetű gyermekből áll, azonban sikerült őket a megfelelő szintre felhozni, amely
a továbblépésüket, továbbhaladásukat biztosítja. Javasolja a tájékoztató elfogadását.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
28/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskola 2012/2013-as
tanévének munkájáról és a 2013/2014-es tanév indításáról szóló határozatot elfogadja.
2./ Napirend: Tájékoztató a Békési Kistérségi Óvoda működéséről és az évkezdésről
Előadó: Bereczki Lászlóné igazgató
Hornok Sándor polgármester: a gazdasági beszámolót kapták meg, amely az elmúlt félév
teljesítését mutatja. Ennek alapján terv szerint alakult a kiadás és a bevétel, ezzel probléma
nincs. A szakmai beszámoló nem érkezett meg, arról volt szó, hogy a tagóvoda vezetője
személyesen jön el a testületi ülésre és mondja el az évkezdés során esetlegesen felmerült
problémát, illetve ad tájékoztatást a gyereklétszámról stb. Eddig még nem érkezett meg.
Annyit el tud még mondani, hogy a nyári szünetben kisebb felújításokat végeztek, a
csoportszobákat laminált padlóval rakták le és a vizesblokk felújítása is megtörtént.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a gazdasági beszámolóról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
29/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda 2013. I. félévi
költségvetési beszámolóját elfogadja.
3./ Napirend: Tájékoztató a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Viczián György tü. alezredes tűzoltóparancsnok
Hornok Sándor polgármester: megkérdezi Viczián György tűzoltó alezredes urat, hogy van-e
szóbeli kiegészítése?
Viczián György tűzoltó alezredes: tisztelettel köszönti polgármester urat, jegyző urat és a
képviselő-testületet. A szervezeti átalakítást tavaly már részletesen ismertette. Fontos
változás, hogy szeptember 1-jétől Mezőberényben létesül egy katasztrófavédelmi őrs, ami azt
jelenti, hogy Mezőberénybe kerül egy hivatásos tűzvédelmi raj. A működési terület főként

Mezőberény-Csárdaszállás-Köröstarcsa-Bélmegyer, Tarhos település ellátásában ez nem
jelent hátrányt, hiszen Tarhos továbbra is Békéscsabához fog tartozni a hivatásos ellátás
tekintetében. Elmondja továbbá, hogy Tarhos tűzvédelmi helyzete megnyugtató, nem sok
tűzvédelmi bejelentés érkezik, kisebb, kárnélküli tűzesetek, műszaki mentés volt. A tavalyi
évben 10 bejelentés érkezett az idei évben ez a felére csökkent.
Hornok Sándor polgármester: a képviselőknek van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Bunta Ferenc képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy van három üres álláshely, ez tartós,
vagy átmeneti?
Viczián György tűzoltó alezredes: a kieső kollégák pótlása nehéz. A jelentkezők bekerülnek a
rendszerbe és ezt követően egy moduláris képzésen vesznek részt, amely egy három hónapos
általános rendészeti képzés, s erre épül egy szakképesítés. A képzés után kerülnek állományba
a jelentkezők. Mindig van átmeneti üresedés.
Kiss András tűzoltó ezredes: az üresedés nem azt jelenti, hogy ne lenne jelentkező. Azt
jelenti, hogy az állománytáblában meg van határozva, hogy hányan tölthetik be, és ha
üresedés történik, akkor jön a kiképzés időszaka és ekkor van egy pár hónapos kiesés, amíg az
állást nem tudják betölteni.
Bunta Ferenc képviselő: sok-e a téves riasztás?
Viczián György tűzoltó alezredes: szándékos és indokolatlan riasztást sikerült visszaszorítani,
legtöbb esetben a tűzjelző berendezések meghibásodása okozza a téves riasztást.
Kiss András tűzoltó alezredes: amennyiben felmerül, hogy a tűzjelző berendezések
karbantartásának elmaradása miatt történnek a sorozatos riasztások, úgy abben az esetben a
téves riasztás miatti kivonulás is kiszámlázásra kerül. Munkájukkal kapcsolatban elmondja
még, hogy a Katasztrófavédelem végzi az I. fokú hatósági munkát. Illetékességük 31
településre terjed ki. Lényeges változás, hogy a hangsúly a megelőzésre helyeződik, hiszen a
megváltozott jogszabályok kötelezővé teszik a tűzvédelmi bírság kiszabását. Vannak az
ellenőrzés során olyan helyzetek, amikor kötelező a bírságot kiszabni, attól eltekinteni nem
lehet.
Hornok Sándor polgármester: van-e további kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester: megköszöni az alezredes úr és az ezredes úr részletes
tájékoztatását, amely minden szakterületre kiterjedt, annak elfogadását javasolja. Kéri a
képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
30/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békéscsabai
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Hivatásos

4./ Napirend: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: minden évben szükséges a tanyagondnoki tevékenységről
szakmai beszámolót készíteni, amely tartalmazza a költségvetés teljesülését is.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Halász István László képviselő: 2012-ben a tanyagondnoki jármű 27095 km-t tett meg, ez
havi 2257 km-t jelent, ha ezt 22 munkanapra elosztja, akkor ez napi 102 km. Ha TarhosVizesfás távolságba gondolkozunk, akkor a tanyagondnoki jármű 6-szor tette meg ezt az utat.
Mi van itt, hogy van ez?
Hornok Sándor polgármester: iskolai időben reggel a gyerekeket behozza, majd 8 órakor
visszamegy a felnőttekért, iskolásokat hazaszállítja.
Dr. Halász István László képviselő: minden nap nem hoz betegeket Tarhosra.
Hornok Sándor polgármester: heti 2 alkalom Békéserdő, 2 alkalom Vizesfás, valamint a
betegek szállítása Gyulára is történik.
Bunta Ferenc képviselő: a tavalyi év folyamán mennyit dolgozott a tanyagondnok?
Dr. Halász István László képviselő: két hetet.
Hornok Sándor polgármester: a beszámolóból az tűnik ki, hogy a szolgálatra kapott
támogatás összegét – 1996 e Ft - az önkormányzatnak alig kellett kiegészítenie. Ez nem így
van, mert bérköltség ebben a kimutatásban alig van, hiszen a tanyagondnok táppénzen volt és
a helyettesítése közfoglalkoztatott dolgozóval történt, akinek a bére nem ezen a szakfeladaton
kerül kifizetésre. Ha a tanyagondnok bérét figyelembe vesszük, akkor a feladat ellátásának
finanszírozása 50 %-ban állami és 50 %-ban önkormányzati forrásból történik.
Dr. Halász István László képviselő: az elmúlt képviselő-testületi ülésen is elhangzott, hogy a
tanyagondnoki szolgálat kihasználtsága minimális és borzasztó luxus 1100 e Ft-ot kifizetni a
jármű javítására.
Hornok Sándor polgármester: a gépkocsi miatt a tanyagondnoki szolgálat működtetésére
kötelezettsége van az önkormányzatnak jövő év áprilisáig.
Bunta Ferenc képviselő: hány km van a járműben?
Hornok Sándor polgármester: a jármű javítása előtt 121500 km volt.
Bunta Ferenc képviselő: mi volt a jármű baja, hogy komoly javítást igényelt?
Hornok Sándor polgármester: az olajteknő és az olajszivattyú sérülése miatt levált egy
részecske, amely eltömítette a felsőkenés vezetékét, s ezért az első henger megszorult. Ez a
jelenség már hónapokkal ezelőtt is fennállt, mert a fedélzeti számítógép jelezte az olajnyomás
hiányát, azonban amikor pihent a jármű a hibajelzés megszűnt és a jármű indult. Teljes
javításra volt szükség, ún. „fűzött motor” beszerelése történt meg. A javítás költsége bruttó

1.064 e Ft volt, amiben volt némi futómű javítás is. Ugyanebben az időszakban volt műszaki
vizsgán is. Összességében kb. 2 millió forintot költöttek a járműre.
Dr. Halász István László képviselő 15,40 perckor távozik az ülésről.
Hornok Sándor polgármester: van-e további kérdés, hozzászólás?
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
31/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki ellátásról szóló 2012. évi
beszámolót elfogadja.
Bejelentések
1. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyző úrnak.
Dr. Baji Mihály jegyző: februárban tárgyalta a képviselő-testület a vagyonrendeletet, akkor
hoztak egy olyan határozatot, hogy az önkormányzat vagyonelemei közül nemzetgazdasági
szempontból kiemelkedő vagyonelem nincs. Törvény alapján közép- és hosszú távú tervet
kell készíteni. A vagyontervet elkészítette, eleget tettek az előírásnak, kötelezettségüknek.
Hornok Sándor polgármester: van- e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Vagyongazdálkodási tervről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
32/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
2. 16/2013. (VII. 10.) TGy. sz. határozat jóváhagyása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: minden tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia a DAREH által
hozott határozatot. Többféle modellt dolgoztak ki, mely közül a vegyes modell került
elfogadásra. A jövőben kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonban lévő cég kezelheti a
hulladékot. Ehhez közel állt a MANIFEST Kft. Egy-két önkormányzat belépésével, valamint
a magáncégek kivásárlásával már 100 %-ban önkormányzati tulajdonú. A DAREH ezzel a
céggel fogja megvalósítani a szemét gyűjtését és szállítását, kezelését. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a TAPPE nem kap már finanszírozást, ezért fenn áll annak a lehetősége, hogy
csődbe megy, ezért a katasztrófavédelem átmenetileg beléphet a szemétszállításba. Ezzel
kapcsolatban már érkezett is megkeresés a katasztrófavédelem részéről.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy a 16/2013. (VII. 10.) TGy. sz. határozatot hagyja
jóvá a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:
33/2013. (VIII. 29.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése által
hozott 16/2013. (VII. 10.) TGy. sz. határozatot jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester: a képviselőknek, jegyző úrnak van-e bejelentésük?
Dr. Baji Mihály jegyző: a szeptemberi képviselő-testületi ülésre elkészül a Helyi
Esélyegyenlőségi Program. Terjedelmes anyag, de erre azért van szükség, mert bármilyen
pályázat esetén ennek meg kell lennie.
Szilágyi Anikó képviselő: van-e újabb információ a Gyógypedagógiai Intézettel
kapcsolatban?
Hornok Sándor polgármester: Békés részéről szóbeli megkeresés volt, abban az ügyben, hogy
a település Rendezési Tervét át kellene dolgozni, mivel az intézet területén gazdasági
tevékenység nem folytatható. Erre azért lett volna szükség, mert jelentkezett egy komoly
vevő. Írásos kérelem azonban még nem érkezett. Nem tudja, hogy a komolynak tűnő
vállalkozó megvan-e még, vagy csak a nyár miatt van a fennakadás.
Szilágyi Anikó képviselő: csak konkrétumok alapján tudnak dönteni.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt az ülést bezárja.
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