Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus 31-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 Körözsi Andrásné 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./ LEADER+ Intézkedés pályázat
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Helyi rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
4./ Pályázat kiírása intézményvezetői megbízásra
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Zárt ülés
Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: LEADER+ Intézkedés pályázat
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: az AVOP LEADER+ pályázati kiírásra két tárgyban kíván pályázatot benyújtani. Az egyik pályázat a színpad lefedéséhez kapcsolódna, de ebben nem
tudnak dönteni, mivel ezzel kapcsolatban nagyon magas árajánlat érkezett. Új árajánlatot kér, melyről még nincs adat. A pályázat beadási határideje szeptember 11-re
változott, így még a jövő héten lehetőségük lesz dönteni a színpad lefedése tárgyában. A térburkolás pályázata elkészült. Felolvassa a határozati javaslatot.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Molnár István: tehetnek-e ígéretet a jövőre vonatkozóan, hiszen önkormányzati választás lesz?
Dr. Balaton Henrietta: igen. A jegyzőnek részletes pénzügyi tervet kell készíteni, s ebben majd szerepelni fog ez a pályázat is.
Hornok Sándor: nincs jogszabályi tiltás.
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:
38/2006. (VIII. 31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja LEADER+ intézkedésének - melynek
jogcím kódja AVOP 3.5.2. - Körösök Völgye Akciócsoport által meghirdetett "Sokszínű természet, sokszínű társadalom" című pályázatán belül a Turistabarát település
környezet kialakítása című témakörre pályázatot nyújt be.
A pályázat címe: "Miénk itt a tér!" avagy térburkolat elhelyezése.
A pályázat célja a helyi őstermelők számára árusítóhely kialakítása térkőburkolással a Petőfi utcában, továbbá a Rendezvénytér burkolt felületének növelése.
A projekt összköltsége: 1.623.362 forint.
Az igényelt támogatás az összköltség 85 %-a, melynek összege 1.379.858 forint. Az önkormányzat a beruházást a 2007. évi költségvetésben tervezi. A
beruházáshoz szükséges saját forrást 243.504 forintot a képviselő-testület a 2007. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2006. szeptember 01.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
2./ Napirend: Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Balaton Henrietta: mindkét testületnek egyhangúlag kell, lehet módosítani a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola alapító okiratát. Az előző alapító okiratból valószínűleg adminisztratív tévedés folytán - a tarhosi telephely kimaradt. A módosítás másik oka, hogy a tanulócsoportok száma és a mutatószámok nem
voltak megosztva Tarhos és Békés vonatkozásában, ezt a MÁK kifogásolta.
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:
39/2006. (VIII. 31.) határozat:
1. A Tarhos Község Képviselő-testülete 28/2006. (VI. 28.) KT számú határozatával elfogadott Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata 2.
pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
2. Az alapított intézmény:
a./ Neve:
Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
b./ Székhelye:
5630 Békés, József A. u. 12.
Telephelyei:
5630 Békés, Petőfi u. 42.
5630 Békés, Csabai u. 18.
5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.
5641 Tarhos, Petőfi u. 66.
c./ Típusa:
alapfokú oktatási intézmény
szakágazat:
alapvető szakfeladat:
d./ Évfolyamok száma: 8
e./ Tanulócsoportok száma: 34
Békés: 26
Tarhos: 8
f./ Mutatószámai:
Férőhelyek száma: 850
Békés: 650
Tarhos: 200
Felvehető tanulók száma: 1020
Békés: 780
Tarhos: 240

8010
801214

g./ Beiskolázási körzete: Békés Város és Tarhos Község közigazgatási területe
h./ Törzsadatai:
OM azonosító:
028251
Törzsszáma :
343 183
PIR azonosító:
343183-0-00
KSH területi számjel:
04 09760
2. Tarhos Község Képviselő-testülete a 28/2006. (VI. 28.) KT számú határozatával elfogadott Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata 6.
pontjából (intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanok) törli a 816. helyrajzi számú, Békés, Petőfi u. 41. sz. alatti ingatlant.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Napirend: Helyi rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
GYERMEKEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET
Hornok Sándor: mindenki számára köztudott, hogy szeptember 1-jétől árváltozás várható, elsősorban az áfa változása miatt. Az étkezési térítési díj úgy képződött,
hogy a nyersanyag norma 5 %-kal és a késztermék is 5 %-kal is emelkedett. Ez az áremelés nem tartalmazza a gázár emelését. Térítési díjjal kapcsolatban
van-e kérdés, hozzászólás?
Térítési díjjal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló rendelet-tervezetről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2006. (IX. 01.) rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátásokról szóló 11/1997. (XII. 23.) rendelet
(továbbiakban: R) módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IX. 01.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2005.
(IX. 08.) rendelet módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ RENDELET
Hornok Sándor: szállítási költség díjának változása csak az áfa változását tartalmazza. Az üzemanyag árának folyamatos emelkedése nincs bekalkulálva.
Dr. Balaton Henrietta: ő többet emelne.
Hornok Sándor: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet módosításáról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX. 01.) rendelete a Falugondnoki Szolgálatról szóló 15/2000. (XI. 09.) rendelet
módosításáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
4./ Napirend: Pályázat kiírása intézményvezetői megbízásra
Előadó: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor: a Közoktatási Intézmény vezetője átkerült a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola állományába. Intézményként a Közoktatási Intézmény és
Könyvtár megmaradt, melybe beletartozik az Óvoda, Könyvtár, Közösségi Ház és a konyha. Ezeknek kellene egy vezető.
Molnár István: aki eddig volt a vezető, az miért került ki?
Hornok Sándor: a régi igazgató átkerült a békési állományba. Ő telephelyvezetőként működik tovább.
Molnár István: nem maradhatott volna?
Hornok Sándor: nem, mert nem az önkormányzat állományában van, valamint magasabb óraszámban tanít is. Célszerű lenne, ha a megmaradt személyek
közül bíznának meg valakit a vezetői feladat ellátásával addig, míg a pályázat elbírálásra nem kerül.
Dr. Balaton Henrietta: a pályázati kiírás 3. pontjából kimaradt, hogy "Előnyt jelent: közoktatási vezetői végzettség." mondat, kéri, hogy a határozatba ezt vegyék
bele. A magasabb vezetői megbízásra vonatkozó előírásokat a 138/1992. (X. 8.) kormány rendelet határozza meg. Nem tudja, hogy a pályázati felhívás az Oktatási
Közlöny melyik számában jelenik meg, véleménye szerint október végén.
Hornok Sándor: a lényeg, hogy az állás a következő tanévben töltődhet be leghamarabb.
Kovács Zoltán: nem lehet a pályázati felhívásba beírni azt, hogy "előnyt jelent: tarhosi lakos"?
Hornok Sándor: a pályázati felhívásba nem szükséges ezt jelezni, viszont az elbíráláskor ezt figyelembe veheti a testület.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2006. (VIII.31.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a tarhosi Közoktatási Intézmény és Könyvtár vezetésére magasabb vezetői megbízásra az alábbi
pályázatot írja ki:
Pályázati felhívás
a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerint
1.

A pályázatot meghirdető szerv

neve: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
címe: 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29.
2.

A meghirdetett álláshely

munkahely neve, címe: Közoktatási Intézmény és Könyvtár
5641 Tarhos, Kossuth u. 52.
munkakör: intézményvezető (magasabb vezetői állás)
az intézmény: - napközi otthonos óvoda

o

közösségi ház intézmény egységekből áll

o

könyvtár

1.

Az állás betöltéséhez szükséges képesítés : szakirányú felsőfokú végzettség

(óvodapedagógus, könyvtáros,
művelődés-szervező) és szakképzettség
illetve 5 év végzettségének megfelelő
szakmai gyakorlat
Előnyt jelent: Közoktatási vezetői végzettség.
2.

1.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

Juttatások

Bér, pótlék, egyéb juttatás: Kjt. szerinti
6) A magasabb vezetői megbízás időtartam:
2007. augusztus 01. - 2012.július 31.
2007.

7) A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 60.
napon belül
8.

A pályázat benyújtásának határideje: Megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának helye: Tarhos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
5641 Tarhos, Petőfi S. u. 29.
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Határidő: folyamatos
Hornok Sándor bejelenti, hogy a testületi ülés zárt ülésként folytatódik.
k.m.f.
Hornok Sándor Dr. Balaton Henrietta
polgármester jegyző
Kovács Zoltán Körözsi András Lászlóné
hitelesítő hitelesítő

o

erkölcsi bizonyítvány

o

szakmai önéletrajz

o

vezetési program

o

diploma másolat

o

gyakorlat igazolása

