Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 24-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, Kovács Zoltán, Körözsi András
Lászlóné, Molnár István, Szilágyi Anikó képviselők, Dr. Balaton Henrietta
jegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Kovács Zoltán és
Molnár István képviselőket javasolja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
1./ Tarhos, Arany J. 26. számú önkormányzati ingatlan eladása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Közoktatási Intézmény és Könyvtárnál végrehajtott létszámcsökkentés
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Egészségügyi szolgáltatás ellátására megbízási szerződés
Előadó: Hornok Sándor polgármester
4./ Sarkad és Térsége Költségvetési Ellenőrzési Társulásból történő kilépés.
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5./ Beiskolázási támogatás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről és a napirendről
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a hitelesítők személyét
és a napirendi pontokat elfogadja.
1./ Napirend: Tarhos, Arany J. 26. számú önkormányzati ingatlan eladása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor: a legutóbbi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület az önkormányzati
tulajdonban lévő Arany J. utcai lakás eladásáról. Az ügyfél kérése miatt javasolja, hogy a
korábban meghozott határozatban szereplő, szerződéskötésre vonatkozó 30 napos határidőt
hosszabbítsa meg a testület 60 napra. Ennek az az oka, hogy Puskás Eszter a vételárat részben
munkáltatói kölcsönnel részben pedig pénzintézet által biztosított kölcsönnel fogja kifizetni.
A pénzintézet által biztosított kölcsön ügyintézési ideje indokolja a határidő
meghosszabbítását. Előzetes adásvételi szerződés megkötése megtörtént, melybe - a végleges
adásvételi szerződés meghiúsulása esetén - 100.000,- Ft összegű "bánatpénz" belefoglalását
kérte. Ennek az összegnek a kifizetése akkor történik meg, ha a vevő október 15-ig nem tudja
megtéríteni az ingatlan teljes vételárát.
Molnár István: a lakásbérlet, hogy alakul?
Hornok Sándor: Puskás Eszter augusztus 15-ig lakáshasználati díjat fizetett, utána már
jogosan lakja a lakást, mert az adásvételi szerződés erre feljogosítja. Tájékoztatja még a
testületet, hogy az ügyfél ígérete szerint a vételárnak egy része - 2,5 millió forint - augusztus
31-ig megérkezik az önkormányzat számlájára.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
83/2005. (VIII. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 82/2005. (VII. 30.)
határozatban foglalt 30 napos szerződéskötési határidőt 2005. október 15-ig meghosszabbítja.
A határozat más részén nem kíván változtatni, a többi abban foglalt feltételt továbbra is
fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Közoktatási Intézmény és Könyvtárnál végrehajtott létszámcsökkentés
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: május 12-én megtartott testületi ülésen született már határozat a Közoktatási
Intézménynél végrehajtott létszámcsökkentésre. Ennek alapján a három pedagógus
munkaviszonyának megszüntetése folyamatban van, illetve egy pedagógus esetében már
augusztus 15-én megtörtént a végkielégítés kifizetése. A végkielégítés és a felmondási időnek
felére járó bért pályázat útján vissza lehet igényelni. A pályázat benyújtásához azonban
szükséges az előterjesztésben szereplő határozat meghozatala. A pályázatot több időpontban
lehet benyújtani. Most azt az összeget tudja visszaigényelni az önkormányzat, melynek a
kifizetése már megtörtént, ez 800 e Ft plusz járulékai.
Molnár István: az ÖNHIKI-t nem befolyásolja?
Hornok Sándor: nem, emiatt visszafizetni nem kell.

Molnár István: a személyeket meg lehet nevezni?
Hornok Sándor: Szabó Gyöngyike, Somlyai Lajosné, Kiss Tibor. Somlyai Lajosné óraadóként
fog visszajönni. Kiss Tibor táppénzen volt, a táppénz után szabadságát fogja tölteni, utáni
pedig a felmentési idejét.
Szilágyi Anikó: Kiss Tibor tanár urat nem lehet óraadóként alkalmazni, ugyanis a szülők
jelezték, hogy jó pedagógus, a gyerekekkel kiváló eredményt ért el?
Hornok Sándor: nem tartja valószínűnek. Ő Békéscsabáról jár át, s nem érné meg neki.
Molnár István: ez a döntés a következő ciklusban működő testületre is vonatkozik?
Hornok Sándor: igen, öt évig nem lehet betölteni ezeket az álláshelyeket.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő,
létszámcsökkentésre vonatkozó határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
84/2005. (VIII. 27.) határozat:
1. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Közoktatási
Intézmény és Könyvtár pedagógus létszáma a létszámcsökkentést meghatározó 56/2005.
(V. 12.) határozatban foglaltak szerint 9 főről 6 főre csökken.
2. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik tekintettel az 56/2005.
(V. 12.) határozatban foglaltakra, hogy az önkormányzat költségvetési szervénél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
- foglalkoztatásra nincs lehetőség.
3. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza,
létszámcsökkentéssel érintett megszűnt álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza.
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Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a pályázathoz szükséges csatolni még az oktatási feladat racionalizálásáról
készített dokumentumot is. Erre vonatkozik az előterjesztésben szereplő második határozati
javaslat.
Molnár István: kinek a javaslata az 1-2 és a 3-4 osztály összevonása?

Dr. Balaton Henrietta: szakmai álláspont szerint az osztályösszevonások az 1-3 és 2-4
osztályokban célszerűek, de jogszabály nem tiltja az 1-2 és 3-4 osztályok összevonását. Az
igazgatóasszony javasolta ezen osztályok összevonását.
Molnár István: a készségtárgyak összevonása miatt alkalmasak a tantermek?
Hornok Sándor: igen, alkalmasak. Az alsóban a két legjobb tanterembe kerülnek a gyerekek, a
fennmaradó tantermekben a fűtést a minimálisra fogják kapcsolni. Úgy látja, hogy télre nem
kell a gyerekeket felhozni a felső iskolába. A gazdaságossági intézkedések hatását leginkább
jövőre lehet majd érezni.
Molnár István: az itt dolgozó tanároknak nincs gyakorlatuk az összevont osztályok
tekintetében?
Hornok Sándor: jó pedagógusok, s úgy gondolja, hogy meg tudják oldani ezt a feladatot is.
Egyébként személyesen is meg fogja látogatni az órákat, s meg fog bizonyosodni arról, hogy
okoz-e gondot az osztályösszevonás és a készségtárgyak összevonása.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő, osztály és
tantárgyak összevonására vonatkozó határozatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
85/2005. (VIII. 27.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iskola alkalmazotti
közösségének, az iskolai szülői szervezetnek és az iskolai diákönkormányzatnak az előzetes
véleményét beszerezve 2005. szeptember 1-jétől az alsó tagozaton az 1-2 osztályt összevonja,
valamint a 3-4 osztályt is és a felső tagozaton a készségtárgyakat (ének, rajz, testnevelés,
technika) vonja össze 5-6 és 7-8 osztályban 1-1 tanulócsoportban.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Szilágyi Anikó: azt a megbízást kapta, hogy a szülői munkaközösség részéről véleményt kell
kialakítani, illetve a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy mi a véleményük az
összevonásokról. Azt mondták neki, hogy ez a pályázati anyaghoz kell. Az a kérdése, hogy ez
a pályázat mikor fog elmenni, mikorra kell a vélemény?
Dr. Balaton Henrietta: az előbb megszavazott határozathoz kellett. A jegyzőkönyv itt marad
nála.
Hornok Sándor: a testület számára kell a szülői vélemény, mely esetleg befolyásolhatja a
testület döntését.
Molnár István: a szülői munkaközösségnek mi a véleménye?
Szilágyi Anikó: akkor erről egy kicsit előbb kellett volna beszélni. Úgy gondolja, hogy ez
nem olyan dolog, hogy két nappal előtte hívjuk össze a szülői munkaközösséget, hiszen idő is

lett volna rá. Ezt hamarabb is elő lehetett volna készíteni. Végül is a szülőknek az a
véleményük, hogy ez a döntés egy szükséges rossz, de ha ezzel tudják az iskolát helyben
tartani, akkor ezt a megoldást is elfogadják.
Hornok Sándor: úgy tűnt, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívása szombatra történik, s
akkor hosszabb idő lett volna arra, hogy a szülőket megkérdezzék.
Szilágyi Anikó: meg tudják oldani rugalmasan is, csak annak nem ez a módja.
3./ Napirend: Egészségügyi szolgáltatás ellátására megbízási szerződés
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a kistérségi megállapodás többek között tartalmazza az orvosi ügyelet
átadását a társulásban történő működtetésre. Ezt a feladatot kötelező így működtetni, ha nem,
akkor készenléti díjat kell fizetni az orvosnak. Az orvosi ügyeletet három központban fogják
ellátni, melyhez a települések csatlakoznak. A központokhoz egy mentő tartozik. Tarhos
Békéshez fog tartozni. A településeknek és a kistérségnek is kötnie kell szerződést az
ügyeletet ellátó társasággal. Szeptember 1-jétől kell működnie ilyen formán az ügyeletnek. A
szolgáltatást a Sani-Med Trans Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság végezné, Dr. Piriczky Béla vezetésével. A megbízási szerződés
tervezete szerint a központi ügyeleti rendelőben 1 fő orvos, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető
állna rendelkezésre, s orvosi ellátásban részesítené a rendelőben megjelent járóbeteget,
sérültet, hívásra lakáson, szálláson a fekvőbeteget, sérültet, mozgásképtelent. Az ügyelet
hétközben 15 órától másnap 7 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan
működne. A szerződés szerint e szolgáltatásért a társaság az e jogcímen kapott OEP
finanszírozáson felül plusz 14,- Ft/fő/ hó kér.
Molnár István: mikortól indul?
Hornok Sándor: szeptember 1-jétől kellene így működnie, bár elképzelhető egy hónap
csúszás.
Molnár István: a lakosságot erről tájékoztatni kell!
Hornok Sándor: a megbízottnak évente egyszer be kell számolnia a testületnek a
tevékenységéről, illetve. A szolgáltatás ellátását a testületnek véleményeznie kell. Minden év
március 20-ig egyeztető megbeszélést folytatnak az OEP finanszírozást kiegészítő
önkormányzati támogatás mértékéről, annak nagyságáról.
Molnár István: a 14,- Ft-ot ki határozta meg?
Hornok Sándor: a vállalkozó szabta meg.
Molnár István: mennyiben befolyásolja a költségvetést az ügyeletre kifizetett plusz 14,- Ft?
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy nem befolyásolja, mivel a védőnői szolgálatra az OEP
emelte a finanszírozást biztosít, melyet erre a feladatra teljes egészében nem használnak fel.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor felolvassa a határozati javaslatot, majd kéri a képviselő-testületet, hogy
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
86/2005. (VIII. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a SANI-MED TRANS
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg. 04-09006211, adószám: 13218386-1-04, képviselő: Dr. Piriczky Béla Ovidiu) kötendő, központi
orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feltételekkel.
Felhatalmazza továbbá Hornok Sándor polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
4./ Napirend: Sarkad és Térsége Költségvetési Ellenőrzési Társulásból történő kilépés
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: belső ellenőrzés szempontjából még a sarkadi társulásban van az
önkormányzat. Ki kell lépniük, mivel már nem tartoznak a sarkadi kistérséghez. Ehhez
szükséges határozatot hozni, mivel a tagtelepüléseknek a kilépési szándékot jóvá kell hagyni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor kéri a Képviselő-testületet, hogy a Sarkad és Térsége Költségvetési
Ellenőrzési Társulásból történő kilépésről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
87/2005. (VIII. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban meghozott 53/2005. (V. 12.)
határozatában foglaltakra tekintettel kéri a tagtelepülések hozzájárulását a Sarkad és Térsége
Költségvetési Ellenőrzési Társulásból való kilépéshez.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
5./ Napirend: Beiskolázási támogatás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: tankönyv vásárlásához önkormányzati támogatás előterjesztését teszi meg.
Az iskolában 50 gyermek részesül ingyenes tankönyvellátásban. Ez azt jelenti, hogy az erre a
célra biztosított pénzből az iskolának tartós tankönyvet kell vásárolnia, s azt kiosztani az erre
jogosult gyermekek részére. Ebben az évben ez a keret nem fedezi a tanításhoz
elengedhetetlenül szükséges tankönyvek árát, ezért azoknak a szülőknek is fizetniük kell,
akiknek egyébként ingyenes a tankönyv. Továbbá kéri a testületet, hogy azoknak a
családoknak is segítsenek, akik nem jogosultak az ingyenes tankönyvre, hiszen nagyon
magasak az árak, pl. egy hetedikes tanuló részére a tankönyv közel 17 e Ft. Javasolja, hogy a
testület 200 e Ft-ot biztosítson a tankönyvekre.

Szilágyi Anikó: honnan kerülne kifizetésre ez az összeg?
Hornok Sándor: a költségvetésben van betervezve beiskolázási támogatás, ennek terhére
történne a kifizetés. Természetesen, ha marad még ezen a jogcímen összeg, akkor azt
karácsonykor ki lehetne osztani.
Molnár István: a támogatás hány százalékát fedezné a tankönyv árának?
Hornok Sándor: kb 50 %-át. Jobbára alsóban vannak azok, akik ingyenesen kapják a
tankönyvet.
Szilágyi Anikó: az 50 gyereknek vissza kell adnia a tankönyvet.
Hornok Sándor: igen, de ez már olyan magas költség, amit az önkormányzat nem tud
átvállalni. Az lenne viszont a legjobb, hogy ha a gyerekek megtarthatnák a könyveket,
munkafüzeteket, hiszen azok egy részét a következő tanévben már nem lehet felhasználni és
vannak olyan gyerekek, akik örülnének, ha könyveiket megtarthatnák. Erre most nincs
lehetőség, hiszen azokat vissza kell vételezni a könyvtárba.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megfogalmazza a határozati javaslatot.
"Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tarhosi Közoktatási
Intézményben tanulók tankönyv vásárlásához 200.000,- Ft iskoláztatási támogatást biztosít.
Megbízza az iskola igazgatóját az összeg arányos szétosztására. Határidő azonnal, felelős
Hornok Sándor polgármester"
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
88/2005. (VIII. 24.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tarhosi Közoktatási
Intézményben tanulók tankönyv vásárlásához 200.000,- Ft iskoláztatási támogatást biztosít.
Megbízza az iskola igazgatóját az összeg arányos szétosztására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester megkérdezi a képviselőket van-e bejelentésük?
Bejelentés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a legközelebbi soros ülést
szeptember 14-e helyett, szeptember 7-én kell megtartani az egyik napirendi pont sürgőssége
miatt.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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