Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. június 28-án megtartott 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, Veresné Nagy Mária igazgató, Szodorai Lászlóné, Hornok Sándor
nyugdíjas klub vezetője, Nagy György Miklós egyesület elnöke 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 Körözsi Andrásné és Molnár István képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend:
1./ Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke
2./ Közoktatási Intézmény beszámolója a 2005-2006-os tanévről
Előadó: Veresné Nagy Mária intézmény igazgatója
3./ Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4./ Intézményfenntartó társulási megállapodás jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
5./ Bejelentések
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke
Hornok Sándor megkérdezi Szodorai Lászlónét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Szodorai Lászlóné: nincs szóbeli kiegészítése.
Hornok Sándor: Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor: megköszöni a kuratórium munkáját, s a beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány
beszámolójáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2006. (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
2./ Napirend: Közoktatási Intézmény beszámolója a 2005-2006-os tanévről
Előadó: Veresné Nagy Mária intézmény igazgató
Hornok Sándor polgármester megkérdezi Veresné Nagy Mária igazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Veresné Nagy Mária: a Minőségirányítási Programban szereplőket értékelni szükséges, s erről kell Intézkedési Tervet készíteni, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor: megköszöni a pedagógusok munkáját, s a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2006. (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közoktatási Intézmény és Könyvtár 2005/2006-os tanévről szóló beszámolót és megköszöni a tantestületnek az
eredményes oktatói munkáját és a gyerekek, illetve a lakosság számára nyújtott kulturális tevékenységét.
3./ Napirend: Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Hornok Sándor: van-e a jegyző nőnek szóbeli kiegészítése?
Dr. Balaton Henrietta: a szociális törvény módosítására kb. 3 havonta kerül sor, ezért a rendeletet is módosítani szükséges. Jelen módosítás a szociális
segély és a méltányos közgyógyellátás részeit érinti, illetve a méltányossági alapon adható ápolási díjat.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2006. (VI. 29.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 11/2005.
(IX. 08.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
VAGYONRENDELET MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Dr. Balaton Henrietta: vételi szándék érkezett egy építési telekre, mely az önkormányzat tulajdonát képezi. Ahhoz, hogy a Zöldfa utcai telek eladhatóvá váljon
a forgalomképes vagyonba kell átvezetni a korlátozottan forgalomképes vagyonból.
Hornok Sándor: javasolja, hogy a következő testületi ülésen tegyék rendbe a korlátozottan forgalomképes vagyont, mert az abban szereplő ingatlanok addig nem adhatók
el, amíg azok át nem kerülnek a forgalomképes vagyonba.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a vagyonrendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2006. (VI. 29.) rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
többször módosított 14/2004. (III. 25.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ Napirend: Intézményfenntartó társulási megállapodás jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: kora tavasszal már jelezték az intézményfenntartó társulási szándékukat. Most érkezett olyan szintre az anyag, hogy mindkét testület
napirendként tárgyalhatja. A testületek részére elkészültek az előterjesztések és a megállapodás tervezet. A pénzügyi megállapodás még nem készült el, ezért az mellékletként
lesz csatolva a megállapodáshoz. A pénzügyi megállapodás tartalmazza, hogy ki mikor, mennyit köteles fizetni. Iskolák fenntartása ügyében a Kormány is dolgozik.
Azt nem lehet tudni, hogy azoknál a településeknél hogyan történik a szabályozás, amelyek ÖNHIKI-sek.
Most azért kellett lépni, hogy az ÖNHIKI feltételeinek megfeleljenek. Ez az intézkedés egy próbálkozás, igyekeztek a legkevesebb változtatással megoldani a
társulást. Sem a szülőknek, sem a pedagógusoknak nem akarnak rosszat.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Veresné Nagy Mária: az előterjesztés szerint a tarhosi iskola telephelyként szerepel. Bélmegyer és Murony is tagintézmény nem pedig telephely. Azon kívül, hogy a
tagintézmény vezetőnek pótlékot és bizonyos órakedvezményt kell biztosítani, jelent-e más hátrányt?
Hornok Sándor: ha tagintézmény, akkor a vezetésbe még egy szint bekerül, míg a telephely esetében ez a szint kimarad. Ha telephely, akkor telephelyvezető
sem kell, de lehet. Ezt az egy szintet vették ki, mert úgy gondolja, hogy ahhoz is kicsik, hogy tagintézményként működjenek.Elegendő, ha egy telephelyvezető látja el a
feladatokat, mint egy igazgató helyettes.
Veresné Nagy Mária: úgy érzi, hogy ellene irányul ez az intézkedés, hiszen náluk sincs kevesebb gyerek, mint Bélmegyeren.

Hornok Sándor: ez nem így van. Bélmegyer és Murony az elsők között voltak, akik intézményi társulást csináltak. Egyébként Bélmegyer nagyobb, mint Tarhos. Ők akkor
még nem is gondoltak telephelyre, hiszen ez a fogalom csak most került elő.
Veresné Nagy Mária: ő beszélt a békési iskola igazgatójával, s ő is úgy látja, hogy Tarhoson is szükséges vezető, hiszen ő nem "ugrálhat" ha bármilyen probléma adódik.
Hornok Sándor: igen, de nem igazgatóhelyettesi státusz, hanem telephelyvezetői státusz. Ez azt jelenti, hogy valamennyi vezetői pótlék jár, órakedvezmény viszont
nincs.
Veresné Nagy Mária: a vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap bizonyos %-a?
Hornok Sándor: igen.
Szerencsiné Szabó Anna: tudomása szerint, ha bármilyen átszervezés érint egy intézményt, akkor az átszervezés előtt két héttel tájékoztatni kellett volna a
dolgozókat. Sőt véleményt kellett volna kérni a dolgozói közösségtől az SZMK-tól és a diákönkormányzattól. Azt is tudja, hogy bármilyen véleményt is alkotnak a
testület joga a döntés. Szerinte nem mindegy, hogy tagintézmény vagy telephely, mert véleménye az, hogy a telephelyet sokkal könnyebb megszüntetni, mint
egy tagintézményt. A képviselő-testületnek is több a jogosultsága egy tagintézménynél, mint egy telephelynél. Ezek után már a békési képviselők döntenek a sorsukról. A
kinevezett igazgató pótlékának elvételét sem tartja egészen jogszerűnek, mivel jogutód van. Ezt meg kellene tudni attól, aki jogban jártas. Aztán nem tudja, hogy mit
jelent az a másfél ember. Nem mindegy, hogy valaki 4 vagy 8 órában lesz foglalkoztatva. Ez a változás mindenkit érint, s szeretné, ha a jegyző elmagyarázná a
telephely és a tagintézmény közötti különbséget elmagyarázná.
Hornok Sándor: sokak véleménye szerint ez nem olyan átszervezés, amely igényelné a szülők és a munkaközösség véleményét. Nem olyan mértékű átszervezés.
Szerencsiné Szabó Anna: alapító okirat változik.
Hornok Sándor: az alapító okirat módosítása a képviselő-testület dolga.
Szerencsiné Szabó Anna: ez részéről csak véleménykérés volt.
Hornok Sándor: három évre szól a megállapodás és májusban felbontható. Egy iskolának csak egy fenntartója lehet. A fenntartó Békés, de az iskola neve
Békés-Tarhos.
Veresné Nagy Mária: az iskola nevében nincs benne, hogy Tarhos.
Hornok Sándor: az iskola nevében szerepel, hogy iskolafenntartó társulás, és a társulás tagjai Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község
Önkormányzata.
Molnár István: az mit jelent, hogy a fenntartói jogokat Békés város gyakorolja?
Hornok Sándor: a közvetlen jogokat egy fenntartó gyakorolhatja, de a vezető kinevezése esetén a tarhosi polgármester véleményét is ki kell kérni.
Kovács Zoltán: ez nem fog pedagógus elbocsátásokkal járni?
Hornok Sándor: mind a 6 pedagógus átkerül, plusz másfél technikai személyzet.
Veresné Nagy Mária: a fél technikai személyzet mégis csak benne maradt?
Hornok Sándor: igen, de úgy gondolja, hogy ki fog maradni a megállapodásból, vagy a pénzügyi megállapodásban tisztázzák a fél technikai személyzet
elszámolását.
Molnár István: az önkormányzat által biztosított juttatások, támogatások hogyan alakulnak?
Hornok Sándor: a gyerekek számára ugyanúgy járnak a juttatások, csak a pedagógusoknak nem. A pedagógusoknak külön juttatást nem adhatnak, hiszen
nem ebbe az állományba tartoznak.
Molnár István: járathatja-e a Hepp Ferenc a tarhosi telephelyre a jelenleg Békésre bejáró tarhosi gyerekeket?
Hornok Sándor: az lenne a jó, mert az több pénzt jelentene. Ő nem tart ettől a társulástól, mivel nagy változtatás nem történik.
Kovács Zoltán: nem lehet belefoglalni a megállapodásba, hogy pedagógusokat nem küldhetnek el?
Hornok Sándor: saját maguktól sem tudják megvédeni a pedagógusokat, hiszen tavaly három pedagógust kellett elküldeni. Most is alakulhat úgy, hogy
megemelik az óraszámot és több pedagógus lesz, mint ami szükséges.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2006. (VI. 28.) határozat:
1.



Tarhos Község Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény és Könyvtár alapító okiratának kiadásáról szóló 118/1999. (X. 21.) KT számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:

Törli az általános iskolai oktatás szakfeladatot (80.120, amely magában foglalja a 801214 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai
oktatás és a 805113 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás szakfeladatokat)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (3) bekezdésében a helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt
közoktatási közszolgáltatási alapfeladatok közül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 26. §-ában meghatározott alapfokú nevelési-oktatási feladatot a
jövőben közös intézmény fenntartásával oldja meg.
1.
2.
3.

4.

Tarhos Község Képviselő-testülete a határozat részét képező Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodást jóváhagyja.
2006. szeptember 1-jével a határozat részét képező alapító okiratot fogadja el a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola számára.
Tarhos Község Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a pénzügyi elszámolásról szóló külön megállapodást kösse meg Békés Város
Önkormányzatával. A megállapodásban szereplő összeget Tarhos Község Önkormányzata biztosítja a közös fenntartású intézmény működési kiadásaira, mely
összeget a Közoktatási Intézmény és Könyvtár költségvetési fejezetéből zárol.
Tarhos Község Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetésére adott intézményvezetői megbízást 2006. augusztus 31-ével visszavonja, és
javasolja a jelenlegi intézményvezetőt telephelyvezetői feladatok ellátására, melyhez vezetői pótlékot - 100 % - biztosít.

Határidő: intézkedésre azonnal
Beszámolásra: 2006. augusztus 30.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
5./ Bejelentések
1.

Bejelentés: Munkabérhitel felvétele

Hornok Sándor: a májusi bér kifizetéséhez munkabérhitelt vett fel az önkormányzat, melynek visszafizetése a mai napon megtörtént. A júniusi
bér kifizetéséhez azonban újabb bérhitel felvétele szükséges. A júliusi bér kifizetésekor már visszaáll a rend, mert az ÖNHIKI támogatás egy
része akkorra már minden bizonnyal megérkezik.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2006. (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja munkabérhitel kérelmét az OTP Bank Rt Békési fiókjához.
A hitel igénylésének oka, hogy az állami támogatások nem nyújtanak fedezetet a munkabérek kifizetéséhez.
A hitel összege: 3.000.000,- Ft
A hitel igénybevételének időpontja: 2006. június 29.
A hitel törlesztésének módja: az állami támogatás megérkezésekor egyösszegben.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos ügyintézésre.
Határidő: azonnal

Felelős: Hornok Sándor polgármester
2.

Bejelentés: Hitel átütemezése

Hornok Sándor: a Közösségi Ház felújítása kapcsán felvett hitel 2006. június 30-ig szól. A Sapard támogatás utólag érkezik a II. ütem átvételét követő
30 napon belül. A II. ütemátvétele a múlt héten megtörtént. Mindezek miatt szükséges az hitel átütemezése.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
30/2006. (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 74/2005. (VII. 16.) határozatában foglalt hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezésre
tartási idő - mely 2005. 07. 27. - 2006. 06. 30-ig szól - meghosszabbítását kezdeményezi az OTP Bank Rt-nél. A meghosszabbítás, illetve 8.886. 275,- Ft hitel
visszafizetési határideje 2006. 07. 31.
Ezzel egyidőben hozzájárulását adja a polgármester azon átmeneti intézkedéséhez, melyben 2006. 06. 26-án az OTP Bank Rt Békéscsabai fiókjához határidő
hosszabbítási kérelmet terjesztett elő.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3.

Bejelentés: Falunap

Hornok Sándor: az elmúlt évben, októberben került megrendezésre a Falunap. Az idén a Zenei Napokhoz kapcsolódva előrébb hozták a rendezvény
időpontját. A program lebonyolítására a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet szeretné felkérni.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2006. (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2006. július 8-án Falunapot tart. A program lebonyolítására felkéri a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú
Egyesületet. A helyi lakosok részére ingyenes ebédet biztosít. A felmerült költségeket a költségvetésben falunapra betervezett 200.000,- Ft-ból és
adományokból biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester
4.

Bejelentés: VII. Békés Megyei polgárőrnap
Hornok Sándor: a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 2006. július 15-én Vésztőn rendezi meg a VII. Békés Megyei polgárőrnapot. Lehetőség van
jutalmazni ezen a rendezvényen a Tarhoson működő polgárőr egyesület tagjai közül két személyt, de támogatni lehet magát a rendezvényt is. Az a
kérdés, hogy jutalmaznak-e, s ha igen milyen formában és mennyit?
Kovács Zoltán: a polgárőrök vezetőjét kellett volna megkérdezni.
Hornok Sándor: azt kell eldönteni, hogy személyeket, vagy a rendezvényt támogatják. Véleménye szerint a rendezvényt kellene támogatni.
Kovács Zoltán: szerinte meg személyeket.
Hornok Sándor: a polgárőrök vezetőjétől véleményt kér az ajándékozott személyre vonatkozóan. Egy fő jutalmazását javasolja 5.000,- Ft értékben.
Dr. Balaton Henrietta: bérhitelből élnek, és közben jutalmaznak?
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak az általa tett javaslatról.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2006, (VI. 28.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy fő polgárőr részére tárgyjutalmat biztosít 5 ezer forint értékben a reprezentációs
keret terhére.
Határidő: 2006. július 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

5.

Bejelentés: Széles sávú Internet

Hornok Sándor: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy széles sávú Internet kiépítésére nyújtott be pályázatot a kistérség, mely sikeres volt. Így mind a 10
tagtelepülésen kiépítésre kerül a széles sávú Internet. A tagtelepülések intézményei, lakosai, vállalkozói ráköthetnek majd. A munkálatok már elkezdődtek.
Van-e kérdés, egyéb bejelentés?
Kérdés, bejelentés nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester bejelenti, hogy a területi ülés zárt ülésként folytatódik.
k.m.f.
Hornok Sándor Dr. Balaton Henrietta
polgármester jegyző

Körözsi Andrásné Molnár István
hitelesítő hitelesítő

