Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. május 2-án megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Kürti Mária, Bencsik Judit, Gál
László, Molnár István, Sáfrány Imréné, Szilágyi Anikó, Szodorai László (16
óra 45 perctől) képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Balog István
vidékfejlesztési menedzser, Sápi András szakfőtanácsos, Veresné Nagy Mária
igazgató, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről
Szodorai László képviselő hiányzik Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Gál László és
Molnár István képviselőket javasolja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Közoktatási Társulás létrehozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a hitelesítők személyéről és a
napirendről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a hitelesítők személyét
és a napirendi pontot elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Közoktatási Társulás létrehozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester köszönti Balog István vidékfejlesztési menedzsert és Sápi
András Békés Város Polgármesteri Hivatal szakfőtanácsosát. A soron kívüli testületi ülés
összehívására azért került sor, mert dönteni kell abban, hogy a közoktatási feladatok ellátására
társulni kíván-e az önkormányzat. A döntés azért sürgős, mert a társulás indulni szeretne a
többcélú társulások 2005. évi ösztönző támogatására kiírt pályázaton, s ehhez meg kell
határozni a közösen ellátandó feladatokat. A pályázatot május 15-ig kell beadni. A mai

testületi ülésen lehetőség van a tájékozódásra, elsősorban a közoktatás társulás formájában
történő működtetéséről.
Megkéri Sápi András szakfőtanácsost, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Sápi András röviden vázolja a közoktatás területén fennálló helyzetet. Elmondja, hogy a
pályázati kiírás lehetőséget teremt a tagiskolák működtetésére. A létszámhatárokat csak az
önálló intézményeknek kell biztosítani, ezen belül az egyes osztályok, tagintézmények közötti
létszámmegoszlást nem vizsgálják. Vagyis a pályázati kiírás lehetőséget teremt arra, hogy a
kisebb települések iskoláit tagiskolaként működtetve, az oktatás helyben maradjon. Túl sok
támogatást erre a feladatra nem kapnak. Valamennyivel azonban olcsóbbá lehet tenni a
működtetést helyben is, pl. a pedagógus létszámmal, a szakos ellátottsággal jobban lehet
gazdálkodni egy nagy intézményen belül. A pályázati feltételek teljesítésével egyéb
forrásokhoz is hozzá lehet jutni. Előzetes egyeztetések után el tudja mondani, hogy Békés
csatlakozási ajánlata Tarhos részére a Dr. Hepp Ferenc általános iskola. Ennek az
intézménynek olyan magas az osztálylétszáma, hogy a tarhosi gyereklétszámmal kiegészítve
teljesíteni tudják a pályázati feltételeket is. Nyilvánvaló, hogy technikai feladatokat fog
jelenteni mindkét testületnek, oktatási intézménynek.
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás?
Sáfrány Imréné: kétségei vannak a helyben maradó és helyben fenntartó iskolával. Biztosan
átnézte a létszámadatokat az iskolában. Kifutóban van az iskola, nagyon kevés a
gyereklétszám az első osztályban. Hogy éri meg a békési iskolának, hogy Tarhoson
fenntartson egy veszteséges tagiskolát?
Sápi András: az iskola intézményfenntartó társulás keretében működne tovább, vagyis két
település tartaná fenn a békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolát, úgy hogy mindkét település
a maga ellátottsági körén belül vállalná az anyagiakat is. A gyereklétszámban Békésen is
csökkenő tendencia mutatkozik
Sáfrány Imréné: úgy látja, hogy egy idő után a kevés gyereklétszám miatt mégis csak
osztályösszevonásra kerül sor.
Sápi András: jogosak a kétségei, de a társulástól függetlenül az önálló működtetés forrásait
nem nagyon látja. A normatívát Békésen is megnyesték, kistelepüléseken még inkább, azzal
hogy nincs meg a gyereklétszám, ami a pályázati feltételekhez, a normatíva igényléshez
szükséges már most gondot jelentett. Ez a pályázat 3 éves kötelezettségvállalást jelent. Ez a
három év - úgy érzi - elegendő az önkormányzatnak és a szülőknek is arra, hogy eldöntsék
hogy ez a megoldás jó-e, megfelelő-e.
Sáfrány Imréné: ha úgy döntene az önkormányzat, hogy nem szeretne részt venni az
oktatással a kistérségben, akkor a közoktatási szakszolgálati feladatokat sem látná el a
kistérség?
Sápi András: lehet részfeladatokat is vállalni, nyilván a társulásnak annyival kevesebb lesz a
forrása, mert különböző mutatószámok alapján számolják ki a támogatást.
Balog István: három feladatot kötelezően kell vállalni, hogy egyáltalán a pályázatot be
lehessen adni. Ebből az egyik a közoktatási intézményi feladat. Ha olyan történik, hogy

Tarhos nem kíván ebben részt venni, akkor a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül
kiválasztott gyógytestnevelést és logopédiát muszáj választani.
Kürti Mária: az önkormányzati törvénnyel megkapott önállóságot elveszíti a település, fennáll
az elnéptelenedés veszélye. A szolgáltatásokhoz jutást főként a városban akarják megoldani.
Mindenképpen a kistelepülésükért vannak és nem Békés ellen. A lakosok azt közvetítik felé,
hogy ameddig csak lehet maradjanak önállóak. Ha a községből elmennek a szolgáltatások, az
idősek kihalnak, a fiatalok elmennek a község el fog néptelenedni. Hogyan fog tagiskolaként
működni, amikor az alsó osztályokban 2-3 gyerek van? Ez már nem iskolakérdés, hanem
foglalkoztatáspolitika, falupolitika. A falu szeretne életben maradni, nem Békés
kertvárosaként tovább működni. Ragaszkodnak a községért.
Szodorai László 16 óra 45 perckor megérkezik.
Sápi András: ezeket az aggályokat reálisnak tartja, de a játékszabályokat nem ők találják ki.
Már Békésen is látszanak a gondok, ott is kevés a gyerek, pár év múlva náluk is várható
osztályösszevonás. De lehet ragaszkodni az iskolához, lehet ragaszkodni mindenhez, de csak
a csődeljárásig. Annyit kér, hogy úgy gondolják át a kérdést, hogy ezzel a pályázattal három
évre meg lehet oldani az iskola fenntartását.
Kürti Mária: nekik van egy olyan ajánlatuk ahol 5 évre lehetne.
Balog István: egy előadás keretében az Oktatási Minisztérium osztályvezetője által adott
tájékoztatás szerint az elsődleges cél, hogy minden kistelepülésen, hosszú távon megmaradjon
az óvoda és az általános iskola alsó tagozata. Ha úgy döntenek, hogy társulnak, de közben
visszalépnek, akkor ennek semmi akadálya nincs. Igaz, hogy a pályázati összeget
megigénylik, de akkor azt visszafizetik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közoktatási társulásban való
részvételről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 6 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
50/2005. (V. 02.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az oktatási feladatokat
nem kívánja Békés Város Önkormányzatával közösen ellátni közös intézmények
fenntartásával, hanem azt továbbra is önállóan látja el.
Molnár István: az oktatással egy év múlva lehet-e csatlakozni a társuláshoz?
Balog István: nincs akadálya, hogy bővüljön. Ha egy év múlva csatlakoznak, akkor már csak
a működésre kapják meg a normatívát, fejlesztésre már nem.
Dr. Balaton Henrietta: az elmúlt testületi ülésen beszéltek a Tarhos, Arany J. 26. szám alatti
ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról, a kérelem is felolvasásra került akkor, de
határozat nem született. E nélkül bérleti szerződést nem lehet kötni. Ezt pótolni kellene.
Felolvassa a határozati javaslatot.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott határozati
javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
51/2005. (V. 02.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarhos, Arany J. 26. szám alatti
ingatlant - teljes egészében - bérbe adja Puskás Eszter Tarhos, Arany J. 26. szám alatti lakos
részére, 2005. május 2-től - 2005. július 15-ig.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Balaton Henrietta: a lakástörvény értelmében a bérlő csak azt fogadhatja a bérleménybe,
aki a törvény erejénél fogva befogadható - gyerek, unoka -, vagy akinek az ott lakáshoz a
tulajdonos hozzájárul. Ahhoz, hogy Szabó Ilona júliusig ott lakjon az önkormányzattól
szükség van írásbeli hozzájáruláshoz. Felolvassa a határozati javaslatot.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
52/2005. (V. 02.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Puskás Eszter
a részére bérbe adott Tarhos, Arany J. 26. szám alatt lévő ingatlanba - 2005. július 15-ig -,
Szabó Ilona Tarhos, Petőfi 53. szám alatti lakost befogadja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Van-e valakinek még bejelentése?
Sáfrány Imréné: az elmúlt testületi ülésen megszavazásra került az, hogy a tárgyalások nem
folytatódnak a megyei fenntartóval. Szeretné, ha ezt átgondolnák, s a következő ülésen
újratárgyalnák. Elvessék-e teljes egészében ezt a lehetőséget.
Hornok Sándor: nem a testület vetette el ezt a lehetőséget, hanem a lakosok. A szülők
megkérdezésre kerültek.
Sáfrány Imréné: azt szeretné, ha a tárgyalás leállítását tartalmazó levelet ne küldené meg a
polgármester a fenntartó részére.
Kürti Mária: májusban lesz a közmeghallgatás, s ott kérdezzék meg a falu lakosságát. Korrekt
tájékoztatás mellett.
Sáfrány Imréné: azt meg kell-e szavaztatni, hogy felülbírálja magát a testület.
Dr. Balaton Henrietta: határozat született arról, hogy elveti a testület a megyével való
tárgyalást.

Hornok Sándor: nem is szándékozott levelet küldeni a megyei fenntartó részére.
Megköszöni a részvételt az ülést bezárja.
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