Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. május 12-én 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 (16 óra 15 perctől),
Bencsik Judit, Gál László (16 óra 15 perctől), Molnár István, Sáfrány Imréné,
Szilágyi Anikó, Szodorai László képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző,
Veresné Nagy Mária igazgató, Szerencsiné Szabó Anna igazgatóhelyettes
Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről
Kürti Mária és Gál László képviselők hiányoznak Az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Bencsik Judit és
Sáfrány Imréné képviselőket javasolja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításának
elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Döntés a Közoktatási Intézmény létszámcsökkentéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ EU Önerő Alap igénybevételéhez szükséges hitelígérvény kéréséhez határozat hozatal.
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről és a napirendről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a hitelesítők személyét
és a napirendi pontokat elfogadja.
1./ Napirend: Békési Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
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Hornok Sándor: a megkapott anyaghoz képest változás történt, mert Bélmegyer képviselőtestülete úgy döntött, hogy a gyermekjóléti szolgálatból kilép, emiatt a gyermekjóléti szolgálat
társulási formában történő ellátása nem fog megvalósulni, mivel nincs benne mind a tíz
település. Így a megállapodás tervezetének 4. oldalán "A Társulás, szervező tevékenységével
segíti a szociális alapszolgáltatások közül …" szövegrész - ebben Tarhos nem szerepel -,
valamint a "A Társulás, szervező tevékenységével gondoskodik a kistérség valamennyi
önkormányzatára vonatkozóan, a gyermekjóléti szolgáltatás …" szövegrész kikerül. A
társulás tehát az alapellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátására nem pályázik, mivel a
számítások szerint így érhető el a legmagasabb támogatási összeg.
16 óra 15 perckor megérkezik Kürti Mária és Gál László.
Tarhos község részéről a belső ellenőrzés, a pedagógiai szakszolgálatból a logopédia és a
gyógytestnevelés, valamint orvosi sürgősségi központi ügyelet lesz társulási formában ellátva.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a módosításokkal érintett Békési
Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodásról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
53/2005. (V. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás 2005. január 20-án és május 2-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási
Megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Döntés a Közoktatási Intézmény létszámcsökkentéséről
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: ezzel a döntéssel már késésben van a testület, mivel bizonyos határidőket be
kell tartani mind a munkáltatónak, mind a dolgozóknak. Minél később döntenek ebben a
kérdésben annál jobban kitolódnak a határidők és akkor ebben a gazdasági évben a pénzügyi
hatása nem lesz érezhető. A testületi tagok által kért finanszírozási javaslatot az elmúlt
testületi ülésen tárgyalták. Az iskola igazgatója is elmondta már, hogy ő hogy látja, illetve
összegben milyen megtakarítás érhető el. Személyekről kell döntenie a testületnek. Tekintettel
arra, hogy az alsó tagozaton két osztályt tudnak működtetni, 2 fő tanító elbocsátása válik
szükségessé. A további gyermeklétszám és óraszám csökkenés miatt, ha a készségtárgyak
összevonására kerül sor a felső tagozaton, akkor 1 fő tanári állás szűnne meg. Javasolja még
az igazgatóhelyettesi státusz megszüntetését is, mert 400 fő alatt nem szükséges
igazgatóhelyettesi státuszt fenntartani. Az óvodában 1 óvónő részmunkaidőben való
foglalkoztatását javasolja. A korábban kiadott tájékoztatóban szerepelt 1 fő pedagógus
nyugdíjaztatása, mely ebben az évben nem lehetséges.
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Kürti Mária: nem ért egyet a részmunkaidős óvónő alkalmazásával, mert kicsik a gyerekek és
az igazgató is elmondta már, hogy a 7 órától 17 óráig terjedő időszakban óvónőknek kell
foglalkozniuk a gyerekekkel. A fél állás nem jelent olyan nagy megtakarítást.
Hornok Sándor: jelenleg 16 óvodás van és délelőtt mindenképpen két óvónő lenne, délután
viszont lehetne egy fél.
Kürti Mária: akkor az időseknél miért van három gondozó felvéve, amikor csak kártyáznak?
Ha már racionalizálási programot csinálunk, akkor ne csak az iskolát érintse, akkor nézzünk át
mindent, ami az önkormányzathoz tartozik, és akkor majd meglátják, hogy lehet hogy pont
nem az a fél óvónői állás kellene, hogy megtakarítódjon, hanem más helyen sokkal többet
meg tudnának spórolni. Ez a véleménye, ezt elmondom, a többiek szóljanak hozzá. (a
képviselő szó szerint kérte rögzíteni)
Hornok Sándor: az idősek klubjánál normatívát kapnak, jelenleg jó összeget. Ez viszont
megköveteli, hogy a gondozói létszám az előírt legyen. Az idősek klubjánál három gondozót
kell alkalmazni.
Bencsik Judit: aggályosnak tartja az egészet. Abban egyetért képviselő társával, hogy az
óvodában a fél állás kevés. Nincs olyan, hogy egyszerre két óvónő van, ezért nem lehet a
csoportot esetleg szétszedni, hogy foglalkozásokat tartsanak külön-külön. Jól gondolja?
Veresné Nagy Mária: igen.
Bencsik Judit: az előterjesztés szerint a létszámcsökkentéssel megtakarítható 12-12,5 millió
forint. Ha az ÖNHIKI-t megkapják, a megtakarítással együtt sem fogják tudni fenntartani az
iskolát.
Hornok Sándor: leegyszerűsítve gondolkozik a képviselő, mivel a gazdasági év nem azonos a
tanítási évvel. Tehát az ÖNHIKI-hez hozzáadni a 12 millió forintot nem lehet. Az ÖNHIKI
erre az évre vonatkozik. A megtakarításból néhány % jelentkezne ebben az évben, a többi a
következő évben.
Kürti Mária: addig felelősen nem lehet dönteni, amíg nem tudják, hogy mennyibe van az
iskola fenntartása. Évek óta jelzi, hogy vannak más helyek is ahonnan lehetne elvonni.
Nagyobb átgondolást igényel a részéről ez a döntés. Látni szeretné a különböző költségek
alakulását.
Hornok Sándor: vannak objektív dolgok, pl. két osztály van, s ehhez négy tanító. Ebből
következik, hogy két tanítóra nem lesz szükség. Ha a készségtárgyak összevonásra kerülnek,
akkor egy felsős pedagógusra nem lesz szükség. Azt át kell gondolni, hogy egy óvónő legyene részmunkaidős, vagy sem. Mert talán egyéb helyekről is el lehet vonni, vagy át lehet
csoportosítani. Most ezekben kell dönteni, s majd ha tudják, hogy mennyi az ÖNHIKI, utána
kell megvizsgálni a lehetőségeket. Fel kell készülni arra, hogy honnan teremtik elő a hiányzó
pénzt, milyen feladatot lehet elhagyni. Ha elodázzák a döntést a elbocsátásra kerülő
pedagógusok nem tudnak majd esetleg elhelyezkedni.
Veresné Nagy Mária: a Kürti Mária képviselő megjegyzésére annyit szeretne elmondani,
hogy pontosabban nem tudja kiszámolni a költségmegtakarítást, mivel még ő sem tudja, hogy
kik azok, akik elküldésre kerülnek. A rezsi az elmúlt évben kb. 380 e Ft az alsó tagozaton.
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Kürti Mária: addig nem lehet dönteni, amíg nem ismeri a reális képet. Át kellene világítani az
egész önkormányzat gazdálkodását.
Sáfrány Imréné: nem látja át a dolgokat, nem tudja, hogyan kellene dönteni.
Molnár István: ha társulnak az intézettel, akkor is el kell küldeni dolgozókat.
Sáfrány Imréné: az megoldható-e, hogy az az óvónő, akinek tanítói végzettsége van a
fennmaradó óraszámát a napköziben töltené le, így maradhatna teljes munkaidőben?
Veresné Nagy Mária: ez megoldható, de ennek ellenére a két alsós és egy felsős pedagógust
akkor is el kell küldeni.
Hornok Sándor megkéri a képviselő-testületet, hogy Sáfrány Imréné képviselő javaslatáról,
mely egy óvónő részmunkaidős foglalkoztatásának eltekintéséről szól, szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
54/2005. (V. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy óvónő
részmunkaidős foglalkoztatásától eltekint.
Szilágyi Anikó: azt szeretné megkérdezni az igazgató asszonytól, hogy mi alapján fogja
eldönteni, hogy ki az a két tanító, akiknek menniük kell? Mindezt azért kérdezi, mert egy
pedagógussal nincsenek megelégedve a szülők.
Veresné Nagy Mária: ő ilyen jelzést a szülőktől még nem kapott, ezért kéri a szülőket, hogy
keressék fel őt, s neki mondják el a problémáikat.
Hornok Sándor kéri a képviselőket, hogy az igazgatóhelyettesi státusz megszüntetéséről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
igazgatóhelyettesi státusz megszüntetéséről.
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Hornok Sándor: a fenntartónak ez a döntés ott jelent előnyt, hogy megszűnik az
órakedvezmény. A túlórát váltja ki. Abban kell még dönteni, hogy mikortól szűnjön meg a
státusz. Javasolja, hogy augusztus 1-jétől szűnjön meg, mert ettől az időtől már a következő
tanévre van a felkészülés.
Kéri a képviselőket, hogy az igazgatóhelyettesi státusz megszűnésének idejére tett javaslatáról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 6 nem szavazattal Hornok Sándor
polgármester javaslatát, mely az igazgatóhelyettesi státusz megszűnésének idejére vonatkozott
elutasítja.
Sáfrány Imréné: javasolja, hogy a státusz szeptember 1-től szűnjön meg.
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Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy Sáfrány Imréné által tett javaslatról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
55/2005. (V. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az igazgatóhelyettesi
státusz megszűnésének ideje 2005. szeptember 01.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a pedagógusokra vonatkozó elbocsátásokról mely úgy oszlik meg, hogy két tanító és egy tanár - szavazzanak.
Sáfrány Imréné: milyen szakos tanár elbocsátására gondoltak?
Veresné Nagy Mária: készségtárgyakat tanító pedagógusra.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
56/2005. (V. 12.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete két tanító és egy tanár elbocsátásáról dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy az egyéb, takarékosságra vonatkozó
intézkedéseken gondolkodjanak, javaslataikat tegyék meg. Egy testületi ülésnek csak ez lesz a
témája.
Molnár István: a polgármester tanári képességét nem tudnák-e hasznosítani?
Hornok Sándor: felajánlotta már az igazgató asszony részére, hogy ha kell a fizikát
térítésmentesen tanítja.
Veresné Nagy Mária: a technikai személyzetnél lesz-e létszámcsökkentés? Az iskolánál
jelenleg egy 62 éves technikai dolgozó van szerződéssel felvéve. Ha lejár a szerződése, akkor
nem hosszabbítja meg. Ennek a személynek be lesz-e töltve a helye?
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy a hivatalon belül át lehet csoportosítani a dolgozókat. Az
állást nem közalkalmazottal töltenék be, hanem közhasznúval. Itt helyből tartósan tudnak
olyan embert foglalkoztatni, aki megbízható. Amíg lehet használják ki a támogatást.
Veresné Nagy Mária: a takarítónő 60 éves, ő elmehet nyugdíjba, ha nem akar elmenni
nyugdíjba, akkor nem lehet elküldeni, csak úgy, ha kap végkielégítést.
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Hornok Sándor: a technikai személyzetet át lehet úgy mozgatni, hogy nem kelljen elküldeni.
A korábbi javaslatában az szerepelt, hogy az iskolánál egy főt el kell küldeni, de most úgy
ítéli meg, hogy erre nem lesz szükség.
Kürti Mária: hogy jár le a szerződés?
Veresné Nagy Mária: augusztus hónapban, amikor betölti a 62. életévét.
Hornok Sándor: van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
3./ Napirend: EU Önerő Alap igénybevételéhez szükséges hitelígérvény kéréséhez határozat
hozatal
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a legutóbbi testületi ülésen hoztak már határozatot erről. Az a pályázathoz
volt szükséges.
Sáfrány Imréné: Kürti Mária képviselőnek van egy határozati javaslata, mely nem került fel
napirendi pontba sem.
Dr. Balaton Henrietta: Kürti Mária múlt héten pénteken szólt, hogy keddre készítsen el egy
határozati javaslatot, melyet kedd délutánra el is készített.
Kürti Mária: ő kérte volna, hogy a soron kívüli üléseket hétfőre, vagy szerdára tegyék, mert a
kedd, csütörtök nem jó. Ezért hiúsult meg a keddre összehívott testületi ülés.
Hornok Sándor: kéri a képviselőket, hogy először a napirendi pontokat tárgyalják meg.
Kürti Mária: azt szeretné kérni, hogy a soron kívüli üléseket szerdai napra hívják össze, mert
más is dolgozik nem csak ő. Ha pedig változik, legyenek elnézéssel ha nem érnek ide. Kedden
bejött és egy határozati javaslatot szeretett volna benyújtani. (felolvassa a határozati
javaslatot)
Ez még mindig semmiféle kötelezettséget nem fog jelenteni, csak azt jelenti, hogy ha már
jövő évben nem tudják tartani - a gazdasági helyzet alakulása miatt - az iskolát, akkor ne csak
egy út legyen, hanem kettő. Azt szeretné megkérdezni a képviselőktől, hogy támogatják-e,
vagy milyen véleményük van. Ő a véleményét már több ízben kifejtette. Attól félnek, hogy
előbb vagy utóbb lakóövezetté nyilvánítják őket. Az iskolát mindenképpen szeretnék
megtartani, szeretnének helyben maradni. Több hivatalos helyen is hallotta már, hogy nem
társulhatnak a megyével, mert jogszabályi háttere nincs. Természetesen van, ha a testület kéri,
akkor ugyanúgy társulhatnak. Ráadásul a kistérségi nyilatkozatokba is van olyan, hogy a
megyével való együttműködés. Ezt az évet úgy néz ki, hogy meg tudják oldani, de a jövőre
nézvén több utat maguk előtt kell hagyni.
Dr. Balaton Henrietta: ebből a határozati javaslatból az tűnik ki, hogy ettől a pillanattól
kezdve tárgyalnak a megyével. Az előbb pedig azt mondta, hogy a jövőre nézvén. Akkor most
melyik tanévre gondol?
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Kürti Mária: attól függ, hogy kapnak-e pénzt az ÖNHIKI-n, vagy sem, attól is függ, hogy
milyen az önkormányzat gazdasági helyzete. Kéri, hogy falugyűlés elé is vigyék ki a dolgot.
Kapjanak egy reális képet, s ha látják, hogy a pénzügyi helyzet úgy alakul, hogy ki tudnak
biztonsággal húzni egy évet, akkor lehet hogy azt mondják, hogy a következő tanév, de ha azt
látják, hogy bizonytalan minden, akkor viszont már szeptember.
Dr. Balaton Henrietta: a határozati javaslatba valamilyen időpontot meg kell jelölni.
Hornok Sándor: ez a szülők ellenére történik. A szülőktől kértek már nyilatkozatokat.
Kürti Mária: nem a szülők ellen történik. Az történne a szülők ellenére, ha a kistérségbe
mennének.
Sáfrány Imréné: megkezdődik a megyei közgyűlés, s az a probléma, hogy ha most nem fog
bekerülni az önkormányzat kérése a társulásra vonatkozóan, akkor ez a lehetőség elúszott.
Semmiféle újabb tárgyalást nem tudnak velük kezdeni. Azt kellene előre látni, hogy ha egy év
után az önkormányzat nem tudja fenntartani az iskolát - véleménye szerint nem fogják tudni
fenntartani - , akkor van egy út a kistérségbe, vagy pedig van egy másik út. Helyben tudnak
maradni és még mindig csak 10 milliót kell fizetni, és marad még pénzük.
Veresné Nagy Mária: s ha elviszik a gyerekeket? Nem azt szavazták meg.
Sáfrány Imréné: nem biztos, hogy elviszik a gyerekeket.
Kürti Mária: azt szavazták meg, hogy helyben maradnak.
Veresné Nagy Mária: nem azt szavazták meg, hogy az intézettel társuljanak.
Sáfrány Imréné: így sem fognak itt maradni gyerekek. Megtudják, hogy összevonások lesznek
és akkor elviszik a gyerekeket. Mi lesz akkor ha nem kapnak ÖNHIKI-t?
Dr. Balaton Henrietta: akkor nem tudnak az intézettel sem társulni, mert nem lesz 10 millió
forint.
Hornok Sándor: ha az intézettel egyesülnek, akkor nem lesz ÖNHIKI egyáltalán, mert a
létszámot nem tudják biztosítani.
Sáfrány Imréné: ha a megyével egyesülnek, akkor is az önkormányzat hívja le az ÖNHIKI-t.
Hornok Sándor: létszámot kér, osztálylétszámot. Nem tudnak létszámot produkálni.
Dr. Balaton Henrietta: aggályai vannak, mert amit az előbb megszavaztak, akkor annak nem
volt értelme.
Sáfrány Imréné: akkor is lennének elbocsátások, ha egyesülnének.
Dr. Balaton Henrietta: jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, hogy mennyi lesz az
ÖNHIKI.
Kürti Mária: mennyi az iskola költségvetése?
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Sáfrány Imréné: nem szabadna elengedni ezt a lehetőséget. Akár merre döntenek az lesz, hogy
nem teljesítették azt, amire kérték őket. Felvállalja azt, hogy a 10 ember helyett, akik nem
szavaztak, azok helyett ő dönt. Elhangzott az, hogy azért ülnek itt hogy döntsék el, és ő így
döntött.
Kürti Mária: mit csinálnak akkor, ha a szülők nekik esnek, ha a gyerekeket fel kell tenni a
buszra, mert három gyerekért nem fognak kijárni tanítani.
Hornok Sándor: nem érti, hogy miért nem hitték el azt, hogy három évig helyben marad az
iskola kistérségi társulás esetén. Le van írva a megállapodásban.
Kürti Mária: azt mondták, hogy ha eltérnek a létszámtól, akkor itt van a busz.
Bencsik Judit: ez biztos, hogy így van. Azt mondták, hogy a helyben oktatás sajnos nem fog
működni.
Hornok Sándor: miért vinnék be, hiszen a Hepp Ferenc Általános Iskola tagintézménye lenne
a tarhosi iskola.
Sáfrány Imréné: miért tartaná fenn a tarhosi iskolás a Hepp Ferenc iskola?
Hornok Sándor: a kistérség tartja fenn az iskolát.
Bencsik Judit: akkor is belekerül vagy 50 millió forintba.
Molnár István: a tanárokat utaztatják.
Hornok Sándor: három évig kell a megállapodás szerint működtetni.
Kürti Mária: amaz meg öt évig biztos, és itt maradnak helyben, és nem kell utazni senkinek.
Maradnak a régi pedagógusok.
Veresné Nagy Mária: nem maradnak, és biztos abban hogy nem lesz gyerek.
Kürti Mária: jövőre mi lesz a tantestület többi tagjával, mikor a Hepp Ferenccel társulnak.
Átveszik őket?
Szerencsiné Szabó Anna: ők nem magukért harcolnak, hanem a gyerekekért.
Kürti Mária: pontosan azt érzi, hogy az ellen vannak ami a falunak jó lenne.
Szerencsiné Szabó Anna: ezt kikéri magának.
Kürti Mária: miért nem lehet a hosszú távú utat választani?
Szerencsiné Szabó Anna: nem ő választ.
Sáfrány Imréné: még mindig nincs arról szó, hogy biztosan az intézettel fognak társulni. Csak
annyit szeretne, hogy ne zárják le azt az utat, menjen egy kicsit még tovább a dolog.
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Dr. Balaton Henrietta: nem játszhatnak emberi sorsokkal.
Veresné Nagy Mária: a szülőknek most kell tudni, hogy mi lesz az iskolával.
Hornok Sándor: ha a kistérségi társulást választották volna, akkor az nem igényelt volna
szerkezeti átalakítást. Az intézettel való társulás viszont átalakítást igényel. Ha 33-an azt
mondják, hogy bemennek az intézetbe és 46 nem, az önkormányzatnak a 46 gyerekről
ugyanúgy gondoskodnia kell.
Bencsik Judit: a legrosszabbat feltételezve, nem kapják meg az ÖNHIKI-t, elviszik a
gyerekeket, akkor szeptemberben hogy fog kinyitni az iskola?
Molnár István: ez csak feltételezés.
Sáfrány Imréné: nem csak neki szívügye az iskola, hanem az intézetnek is. Ugyanis, ha nem
társulnak akkor - már előre megmondták - magatartás-zavaros gyerekeket fognak kihelyezni
az intézetbe, ezért egyesülésről akkor már szó nem lehet. Úgy gondolja, hogy az intézet
gazdasági vezetője van annyira rugalmas, hogy a pénzkérdést meg tudná oldani. Ezért
szeretné a javaslatát újból megtenni. Ne hagyják a megyével való tárgyalást, ezt a lehetőséget
ne zárják el, nem hiszi hogy ez jó lépés lenne.
Dr. Balaton Henrietta: a 49/2005. (IV. 27.) számú határozat, melyet vissza akarnak vonni az
arról szól a szülők többségének véleményét figyelembe véve nem folytatja tovább a megyei
fenntartóval való tárgyalást.
Hornok Sándor: indokolják meg, hogy mi változott azóta. Egy határozatot vissza lehet vonni
ha valami lényeges körülmény megváltozott. Nem hiszi, hogy a szülők akarata megváltozott.
Sáfrány Imréné: egyszerűen csak amikor kiderült ez a tény, sajnos gondolkodási idő nélkül,
azonnal fel lett téve ez a kérdés szavazásra. Azt mondja, hogy nem egy átgondolt szavazás
volt.
Hornok Sándor: hetekig ezen gondolkoztak, a lakosoknak azért küldték ki a szavazólapokat. E
szerint fognak dönteni. Mindig ezt mondták a szülői értekezleten a szülőknek, hogy azért
kérik az ők véleményét, hogy úgy akarnak dönteni, hogy nekik jó legyen. Arre készültek,
hogy dönteni fognak, attól függően, hogy milyen szavazatok érkeznek. Ő is elmondta minden
osztályban, hogy ha 50 %-nál több szülő olyan szavazatot ad le, hogy egyesüljenek az
intézménnyel, akkor ő a megállapodást minden további nélkül aláírta volna.
Kürti Mária: azóta itt ültek egy kistérségi menedzserrel és akkor itt kimondták, hogy
iskolabusz.
Hornok Sándor: le van írva a társulási szerződésben, hogy 3 évig köteles működtetni az
iskolát, ahogy van.
Kürti Mária: ott történt a félreértés, amikor a szülőknek az lett elmondva, hogy kistérségbe
nem fognak társulni. Utána egyből kijött a kistérségi menedzser, nyilatkozatot kellett tenni és
akkor már látták, hogy szó sincs itt arról, hogy nem fognak, hanem egy éven belül már javába
a kistérségbe lesznek. Az is biztos, hogy az iskolát nem tudják még összevonásokkal sem
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fenntartani. Akkor gondolkodtak el, hogy rosszul határoztak - ő nem, mert ő akkor is nem
szavazott rá - , akkor döntötték el hogy nem jó. Vissza kell vonják, mert a falu érdeke az,
hogy helyben oldják meg a dolgokat. Erre aláírásgyűjtések két éve születtek, volt falugyűlés,
lesz falugyűlés.
Sáfrány Imréné: ő fenntartja a véleményét.
Hornok Sándor: az a kérése, hogy a határozati javaslat előtt legyen egy szóbeli előterjesztés,
mi indokolja azt, hogy a 49/2005. (IV. 27.) határozatot hatályon kívül helyezzék. Kéri, hogy
szó szerint legyen a jegyzőkönyvben.
Sáfrány Imréné: úgy látom, hogy abban az esetben, amikor felbontottuk itt az urnákat,
meggondolatlanul, hirtelen jött szavazás történt, ami nem adott időt arra, hogy ezt
átgondoljuk. Második lépésbe pedig rögtön idekerült a kistérség - ugye - , ami az úr nem
győzött meg, tehát kétségeim támadtak abban, hogy helyben el tudjuk látni itt az iskola ügyet.
Mivel rákérdezésemre azt mondta, ha a gyereklétszám csökken, abban az esetben itt nem
marad iskola, mert nem fogja megérni a társintézménynek, hogy itt iskolát tartson. Ez derült
ki a szavából. Itt kezdtem el gondolkozni, s úgy gondolta, hogy nem szabad engedni, hogy a
megyével való egyeztetést abbahagyjuk.
Gál László: elfogadtak egy határozatot, eldöntötték, hogy lesz létszámcsökkentés. Akkor
ennek nincs értelme. Vonjuk vissza öt perc múlva.
Kürti Mária: nem erről van szó.
Gál László: abból indultunk ki legelőször, hogy a szülőknek a véleményét szemük előtt
tartják. Akkor most végül is mit csinálnak.
Kürti Mária: az a baj, hogy nem tudtak időben ideérni, mert ő előkészítette - jegyzőnő volt
szíves előkészíteni -, s napirend előtt szerette volna tárgyalni, de mivel elkéstek, már
megkezdték a tárgyalást.
Hornok Sándor: az előterjesztés végén van a határozati javaslat, mely a következőképpen
szól… (felolvassa a határozati javaslatot)
Erre kell szavazni. Név szerinti szavazást kér. Kéri a képviselő-testületet, hogy a névszerinti
szavazásról döntsenek.
Sáfrány Imréné: miért kell név szerinti szavazást tartani?
Hornok Sándor: nem kell, ezt ő kérte.
Sáfrány Imréné: miért kérte?
Dr. Balaton Henrietta: lehet kérni.
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal a névszerinti
szavazást elfogadja.
Gál László: név szerinti szavazás.
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Bencsik Judit: teljesen mindegy, úgyis mindenki tudni fogja, ki hogy szavazott.
Dr. Balaton Henrietta: kéri a jelenléti ívet, mert a név szerinti szavazást neki kell
lebonyolítani.
Hornok Sándor: felolvassa a határozati javaslatot. Tarhos Község Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 49/2005. (IV. 27.) határozatát a mai napon visszavonja, s a Békés Megyei Dr.
Illyés Sándor Gyógypedagógiai, Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Diákotthon
és Lakásotthonok fenntartójával a tárgyalásokat folytatja.
Gál László: (szó szerinti) kérdezem, hogy azzal a határozattal, amit az előbb hoztunk, azzal
mi lesz?
Hornok Sándor: (szó szerinti) jövő héten visszavonjuk.
Gál László: (szó szerinti) na én akkor most, itt most bejelentettem - tehát én nem húzgálom
elő a papírt a táskámból - hanem most bejelentem, hogy én úgy, mint képviselő felálltam.
Köszönöm szépen az eddigi munkát, amit veletek töltöttem, de ezt így nem csinálom tovább.
Le fogom írni. Holnap reggel, vagy most is kint is leírhatom.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) légy szíves add be írásban.
Bencsik Judit: (szó szerinti) 5 perc szünetet tartsunk már.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) szavazás előtt nincs szünet.
Hornok Sándor: (szó szerinti) nem, szavazunk.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) szavazás előtt nincs szünet.
Gál László: (szó szerinti) köszönöm szépen, szervusztok, viszlát.
(Gál László elhagyja a tanácskozótermet)
Kürti Mária: (szó szerinti) Jutka gyere már!
Kürti Mária és Bencsik Judit elhagyják a tanácskozótermet.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) nincs szünet, szavazás előtt nincs szünet.
Hornok Sándor: (szó szerinti) szavazzunk.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) nem lehet szavazni.
Hornok Sándor: (szó szerinti) miért nem lehet szavazni?
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) mert név szerinti szavazás van, és nincs itt mindenki.
Hornok Sándor: (szó szerinti) határozatképesek vagyunk. Öten vagyunk.
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Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) polgármester úr név szerinti szavazásnál mindenkinek itt
kell lennie.
Szilágyi Anikó: (szó szerinti) nem, nincs abban semmi. Beszéljék meg, nincs azzal semmi
probléma, szavazunk. Tisztára hülyét csinálunk már itt magunkból. Egyszerűen
gyomorforgató amit itt van, ami itt megy.
Közben távozik az ülésteremből Szodorai László és Sáfrány Imréné képviselő.
Kb. tíz perc eltelte után visszatér a tanácskozóterembe Szodorai László, Sáfrány Imréné, Kürti
Mária, Bencsik Judit és elfoglalják helyüket. Gál László leül a lakosság részére fenntartott
helyre.
Az ülés folytatódik.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) ezt a szavazást el fogjuk halasztani, ugyanis a név szerinti
szavazás előtt a képviselők kimentek. Lehetőség volt arra, hogy megbeszéljék, úgy hogy erről
a kérdésről most nem szavazunk.
Bencsik Judit: (szó szerinti) akkor mi szeretnénk kérni, név szerinti szavazással
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) én kértem, hogy ne menjetek ki, addig amíg nem
szavaztunk.
Bencsik Judit: (szó szerinti) igen, ez egy más. Mi úgy gondoltuk, hogy akkor mondjuk ki a
képviselő-testület feloszlatását, mert úgy látszik, hogy nem boldogulunk egymással sehogy
sem. Mindegyikőnknek ez a gondolata már hetek, hónapok óta, hagyjuk abba. Hol énnekem,
hol a másiknak, hol a harmadiknak. Most éppen Gál Lacinál történt meg ez. Én akkor úgy
gondolom, hogy a jegyző nő vegye elő a jelenléti ívet és akkor legyünk túl rajta. Név szerinti
szavazással. Döntsük el, hogy csináljuk tovább, avagy sem. Amennyiben mégis marad a
testület, akkor én is benyújtom a lemondásom. Köszönöm szépen. Én nekem itt volt már ez
hetek óta. Kész, ennyi.
Hornok Sándor: (szó szerinti) attól mindent ugyanúgy kell csinálni. Ugyanúgy van testület.
Bencsik Judit: (szó szerinti) hát, ügyvivő testület van.
Hornok Sándor: (szó szerinti) ugyanúgy kell szavazni.
Bencsik Judit: (szó szerinti) ugyanúgy csináljuk, ahogy a törvényben le van írva.
Szilágyi Anikó: (szó szerinti) a falunak az érdekét szolgáljuk.
Kürti Mária: (szó szerinti) pontosan, mert nem lehet dűlőre jutni két éve.
Szilágyi Anikó: (szó szerinti) megköszönjük a bizalmat a választópolgároknak.
Kürti Mária: (szó szerinti) azt meg lehet köszönni, hogy a választók is ….. (nem érthető)
Hogy, hogy lehet egy ilyen tutyi-mutyi testület, hogy ….. (nem érthető) és nem csinálnak
semmi olyat, ami megmentené a falut. Ilyen emberekkel is kell beszélgetni.
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És akkor kérjük a név szerint szavazást jegyző nő.
Dr. Balaton Henrietta kéri a polgármestert, hogy tartsanak 5 perc szünetet, amíg a megfelelő
jogszabályt megkeresi.
Hornok Sándor 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után az ülés folytatódik.
Hornok Sándor: (szó szerinti) a szavazásnál hagytuk abba.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) melyiknél? Akkor onnan kezdjük.
Hornok Sándor: (szó szerinti) tehát onnan kezdjük, hogy
Kürti Mária: (szó szerinti) nem onnan kezdjük most, elnézést, de leszavazta jegyzőnő.
Hornok Sándor: (szó szerinti) mit szavazunk.
Kürti Mária: (szó szerinti) arról volt szó, hogy nem rendeltél el szüntetet, kimentünk,
elnapolja, és most már itt be van fejezve. Most a másikról szavazunk.
Hornok Sándor: (szó szerinti) van még egy napirendi pont.
Kürti Mária: (szó szerinti) nem vagyunk hajlandók napirendezni.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) akkor visszavonom, amit mondtam. Én is hagy mondják
már vissza valamit. Akkor szavazzunk arról a határozati javaslatról, és utána szavazzunk
sorba arról amit majd újra eldöntetek.
Hornok Sándor: (szó szerinti) döntsük el a határozati javaslatot. A napirendi pontokon
menjünk végig.
Többen: melyiken?
Hornok Sándor: (szó szerinti) hát a három napirendi ponton.
Kürti Mária: (szó szerinti) nem.
Hornok Sándor: (szó szerinti) illetve a kettő meg van.
Kürti Mária: (szó szerinti) jó és akkor … (nem érthető)
Sáfrány Imréné: (szó szerinti) melyiken, hogy vegyük fel a hitelt.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) nem.
Hornok Sándor: (szó szerinti) azt, amit a múltkor már hoztunk határozatot, csak az a
pályázathoz fogalmazott határozat volt, ez pedig a bankszámlára kell ugyanazt a határozatot
hozni.
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Kürti Mária: (szó szerinti) mi már nem hozunk határozatot.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) de most miért nem döntünk arról?
Kürti Mária: (szó szerinti) mert mi nem hozunk arról már, mert most szerettük volna kérni.
Kértünk egy valamit. Képviselőtársunk felállt, mi kértük a másikat és most köszönjük szépen
… (nem érthető).
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) nem, most térjünk oda vissza, hogy
Hornok Sándor: (szó szerinti) egyelőre a napirendi pontokon menjünk már végig, jó.
Kürti Mária: (szó szerinti) nem megyünk végig már a napirendi pontokon, mert képviselő úr
felállt és bejelentette lemondását és mivel mi képviselőtársai vagyunk, mi azt szeretnénk,
hogy vele együtt tartsunk. Napirendi pontokat ilyenkor már nem kötelező tárgyalni, mert egy
képviselőnk felállt, mi meg azt mondtuk, hogy hajlandók
Hornok Sándor: (szó szerinti) a képviselő jelezte, de felmondását még nem adta be.
Mindaddig képviselő, te is felmondtál már nem egyszer, még is itt vagy. Jegyzőkönyvbe
mondtad már felmondásod, tehát igazából jogszerűen.
Kürti Mária: (szó szerinti) jó köszönjük szépen, mi meg azt kértük a jegyzőnőtől. Nem
egyszer persze. Nem mondtam, mert Mariann azt mondta, hogy nem fogom jegyzőkönyvbe
írni és a választóim azt mondták, hogy szólítsam
Hornok Sándor: (szó szerinti) benne van a jegyzőkönyvbe, hogy felmondtál csak várod az
írásbeli megerősítést. Addig még képviselő vagy, ugyanúgy Laci is az képviselő, míg írásba
nem adja.
Kürti Mária: (szó szerinti) akkor most megyünk minden?
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) na és akkor a határozati javaslatotokkal mi van?
Kürti Mária: (szó szerinti) nincsen semmi, most a másik…. (nem érthető)
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) akkor most?
Bencsik Judit: (szó szerinti) azt félretesszük.
Kürti Mária: (szó szerinti) félretesszük, igen.
Hornok Sándor: (szó szerinti) de akkor jövő héten kell tárgyalnunk, tehát attól még a testület
ugyanúgy működik, tehát csak saját magunkat akadályozzuk.
Kürti Mária: (szó szerinti) magunkat nem akadályozzuk.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) akkor nem akartok szavazni a határozati javaslatotokról?
Kürti Mária: (szó szerinti) nem akarunk.
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Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) mert akkor azt mondtátok, hogy szüntetet tartotok, aztán
azt mondtam, hogy nincs szünet, aztán
Bencsik Judit: (szó szerinti) mi mégis kirohantunk, igen kirohantunk. Visszajöttünk.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) aztán visszajöttetek, aztán itt elszabadultak az indulatok.
Sáfrány Imréné: (szó szerinti) igen.
Bencsik Judit: (szó szerinti) igen és te kértél egy kis szüntet, hogy átnézd az Ötv-t.
Sáfrány Imréné: (szó szerinti) hogy hogyan kell szavaztatni a társaságot.
Dr. Balaton Henrietta: (szó szerinti) de akkor arról a határozatiról nem akartok szavazni.
Kürti Mária: (szó szerinti) arról nem akarunk.
Bencsik Judit: (szó szerinti) nem, nem akarunk.
Sáfrány Imréné: (szó szerinti) már nem akarunk.
Kürti Mária: (szó szerinti) mert jövő hét ott lesz, és pont jó nekünk. Jegyzőnő nekünk
jogunkban áll.
Sáfrány Imréné: (szó szerinti) nem, mert hogy ha öt ember fel akar állni, akkor miért
szavazzunk mi bármit is.
Kürti Mária: (szó szerinti) nem köteles vagy indokolni. Hagyjuk már ezt a játékot
jegyzőasszony.
Hornok Sándor: (szó szerinti) jó, akkor a testületi ülést felfüggesztem.
Kürti Mária: (szó szerinti) ilyen viszont nincs, mert név szerinti szavazást kérünk.
Hornok Sándor: (szó szerinti) kérni kell, majd add be írásba, adjátok be írásba és akkor a
következő testületi ülés … (nem érthető végig).
Kürti Mária: (szó szerinti) nem, nem jegyzőasszony, nem így működik.
Bencsik Judit: (szó szerinti) ez nem így működik. Úgyhogy addig polgármester úr is legyen
szíves megvárni, amíg a jegyzőasszony ezt megnézi.
Hornok Sándor: (szó szerinti) adjatok be előterjesztést és akkor
Bencsik Judit: (szó szerinti) nem, nem előterjesztésről beszélünk.
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Hornok Sándor: (szó szerinti) jó én befejeztem.
Hornok Sándor polgármester távozik a teremből.

k.m.f.

Hornok Sándor
Polgármester

Dr. Balaton Henrietta
jegyző

Sáfrány Imréné
hitelesítő

Bencsik Judit
Hitelesítő
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