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Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.november 28-án
megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester
Dolog Györgyné, Molnár István, Szilágyi Anikó, Papp József , Dolog Péter ,
Dr. Halász István települési képviselők.
Dr. Balaton Henrietta jegyző
4 fő tarhosi lakos
Borbély Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fővel jelen van a képviselő-testület.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Borbély Lászlóné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné 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 7 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Hornok Sándor polgármester képviselő-testületnek az alábbiak szerint javasolja elfogadni a napirendet.
Napirend:



1) Közmeghallgatás

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1.) N a p i r e n d : Közmeghallgatás
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: A megszokott évi közmeghallgatást tartjuk. A lakosok közvetlenül tehetnek fel kérdéseket a Képviselő-testülethez. Kéri, hogy a lakosok a
kérdés, hozzászólás megtétele előtt mondják el nevüket. Kérdésük, megjegyzésük rögzítésre kerül.
Bármilyen kérdés feltehető, ami a közvéleményt foglalkoztatja.
Kéri a lakosok kérdéseit, hozzászólásait.
Balog István: Dr. Barsi Gábor sertéseivel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Ez a helyzet tarthatatlan, valamit tenni kellene.
Pl: a Tehéntelepen eszik a takarmányt, a kerteket is meg lehet nézni, mit művelnek.
Tűrhetetlen a helyzet, ha nem lehet intézkedni aláírást gyűjtenek. Másik képviselő és polgármester kell, aki tud tenni valamit.
Több ember van, aki a koca sertését nem tudja levágni, mert hasas lett a kantól, ott az ólba bement a kan. Az 1 méter 30 cm magas kerítést átugrotta.
Fodré János: Meddig lesznek kanászok? Össze álltak az emberek és jelentették Barsinak. Nem történt semmi. Jelentették a Polgármesteri Hivatalba.
A másik gond a kutyákkal van. Tarthatatlan a helyzet. Mennek a gyerekek a boltból a tízóraijukkal a sárga kutyák meg utánuk, és az ennivalót elveszik a
gyerekektől.
Nagy József: A disznó témát több képviselőnek és a jegyzőnek is jelezték már.
Balog István: Mikor még Bagi Lacinál voltak bezárva, volt, hogy megették egymást, mert éheztek. Mikor elment a kocsmába szólni Barsinak, még neki állt
feljebb.
Nagy József: A kommunális adóval kapcsolatban kérdezné, hogy miért kell ugyanannyit fizetni annak, akinek telke van, mint ahol van ház, és laknak benne.
Fodré János: Miért van az, hogy a szemetet csak a kukával lehet kitenni, vagy a boltból vett zsákban, ami olyan vékony, hogy a kutyák szétszedik.
Dr. Halász István: Az ára pedig 241,- Ft/db.
Hornok Sándor: A Barsi doktor sertéseivel sok a probléma a hivatalban is. Egy erősebb hullám volt ez ügyben kb. 1 éve is. Ekkor rábeszélték, hogy adja el
őket.
Hatóságként tud eljárni, meg kell büntetni szabálysértés miatt, minden más intézkedés nem szabályos.
Kéri a jegyzőt, mondja el mit tettek eddig. Ő tartatja be a rendeletet, ha be tudja.
Dr. Balaton Henrietta: Helyi állattartásról szóló rendelet betartatása. Bejelentés alapján szabálysértési eljárást kell lefolytatni, aki nem tartja be a helyi
rendelet szabályait.
Hogy ez eredményes, vagy nem, nem tud mit tenni.
Törvényes keretek között eljárt, arra nincs jogosultsága, hogy bármit tegyen a sertésekkel.
Hornok Sándor: A társhatóságokat megkereste, ők nem avatkozhatnak be.
Másképp kellene gondolkodni a megoldáson, mert ez egy speciális eset. Olyan megoldást kell találni, amellyel nem követnek el jogsértést , még is
megoldódna a probléma.
Rá kellene beszélni, hogy adja el őket, addig pedig valahogy meg kellene oldani, hogy be tudja őket zárni.
Nagy József: Nem eteti őket, úgy is kijönnek.
Fodré János: Ki mer neki szólni, nem lehet vele szót érteni.
Balog István: A megyei Főállatorvosnak kell szólni, a fertőzésveszély miatt.
Hornok Sándor: Szóltak már, voltak is kinn megnézni, de törvényes keretek között nem lehet tenni semmit. Látták, hogy a büntetést kifizetni úgy sem tudná.
Dr. Halász István: Mikor elment hozzá Balog István, ő megkereste a jegyzőt. Neki is elmondta a jegyző, hogy lelövetni nem lehet a sertéseket. A jegyző
megtett mindent, amit lehetett.
Dr. Balaton Henrietta: Ennél többet nem tud tenni. A magántulajdonhoz nem nyúlhat.
Amit megtehetett, megtett.
Hornok Sándor: Az illetékes társhatóságokat megkereste, ők nem avatkozhatnak be. Másképp kellene gondolkodni. Speciális eset ez a személyt illetően,
hogy segíthetnek, hogy megszűnjön ez a helyzet. Olyan megoldást kell keresni, hogy jogsértést ne kövessenek el, de az ügy rendeződjön.
A tulajdonost rá kellene venni arra, hogy adja el, addig is hozzá kellene segíteni, hogy be tudja őket zárni.
Dr. Halász István: Valamilyen állandó ellátáshoz kellene juttatni, pl. rokkantsági nyugdíj, vagy járadék. Többször felvette már a kapcsolatot vele ez ügyben ,
de még nem járt eredménnyel. Nem könnyű eset ez.
Balog István: Úgy hallotta, hogy előfordult , hogy meg is verték a tulajdonost, még sem tett semmit azért, hogy ez a helyzet megszűnjön.
Hornok Sándor: Úgy gondolja, hogy olyan megoldást kellene keresni, amire a tulajdonost is rá lehetne beszélni.
Dr. Halász István: Szerinte fontos lenne, hogy rendszeres jövedelemhez , valamilyen ellátáshoz juttassák.
Dr. Balaton Henrietta: Kéri, hogy ilyen személyes ügyről közmeghallgatás keretében ne tárgyaljanak. Ez nem az ügyhöz tartozik.
Papp József kimegy az ülésről 17 óra 17 perckor, a jelenlévő képviselők létszáma 6 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Molnár István kimegy az ülésről 17 óra 18 perckor, a jelenlévő képviselők létszáma 5 fő, a képviselő-testület határozatképes.
Hornok Sándor: A szemétszállítással kapcsolatban válaszolna a feltett kérdésre:
Tarhos területén a TAPPE Kft. végzi a szemétszállítást, ők úgy oldják meg, hogy a házanként kiadott 120 literes kukát lehet kihelyezni hetente, ha több a
hulladék, akkor a boltban lelhet vásárolni - az általuk kiadott - szemeteszsákokat, melyek árában a szállítási díj is benne van. Ezért kerül 241,- Ft-ba
darabonként.
Fodré János: Az a probléma, hogy alig pakolják ki ezeket a zsákokat, mivel olyan gyengék, a kutyák azonnal szétszedik.
Hornok Sándor: Akinek a kiadott kuka rendszerint kicsi, lehet egyedi szerződés keretében nagyobbat kérni.
Dr. Halász István és Dolog Péter képviselők kimennek az ülésről 17 óra 20 perckor, a jelenlévő képviselők létszáma 3 fő, a képviselő-testület nem
határozatképes, az ülés megszakad.

szünet
Molnár István és Dolog Péter képviselők 17 óra 23 perckor visszajönnek, így a továbbiakban a jelen lévő képviselők száma 5 fő, a Képviselőtestület határozatképes.
Fodré János: Tarthatatlan a helyzet a kóbor kutyákkal.
Dr. Balaton Henrietta: Azokkal szemben tud intézkedni, melyeknek tudják ki a gazdája. Ennek az a menete, hogy bejelentést kell tenni a jegyzőnél, ekkor
lehet eljárni az ügyben.
A gazdátlan ebek ügyei az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, így a jegyző ez esetben nem tud eljárni.
Hornok Sándor: Ezeknek az ebeknek a likvidálása sem egyszerű, minden menhelyen, stb. teljes a kihasználtság, nincs hely újakat befogadni. Legutóbb
nehezen az Állatvédő Egyesületnél Békéscsabán egyet el tudtak helyezni, némi ösztönző támogatás mellett.
Ha szükséges, Békésről kijönnek beviszik a kutyát, 1 héten belül döntenek a sorsáról, ha előkerül a gazdája és kifizeti a tartást, akkor visszakapja, ha nem
elaltatják.
Ha nem gazdátlan ebet látnak kóborolni, azt be kell jelenteni a jegyzőnél, így lehet intézkedni.
Fodré János: Ő csak az iskolás gyerekeket sajnálja, akiknek megeszik a kutyák a tízóraijukat.
Hornok Sándor: Van az önkormányzatnak az ebtartással kapcsolatban rendelete, csak a lakosok nem mindig tartják be, amennyiben nem és valaki
bejelentést tesz a konkrét személyt megjelölve, akkor a kutya gazdájával kapcsolatban szabálysértési eljárást folytatnak le.
Nagy József: Miért kell az üres telek után is akkora kommunális adót fizetni, mint ahol laknak?
Dr. Balaton Henrietta: Nem tudja pontosan, hogyan van szabályozva a rendeletben, ennek utánanéz.
Hornok Sándor: Ez önkormányzati rendelet, van olyan település is ahol még a tanyák után is kell fizetni, Tarhoson csak a belterületi ingatlanok után kell, de
azok után egységesen.
Nagy József: Szeretné, ha szankcionálnának, tudja, hogy a járdahasználat is ide tartozik, de szemetet szállítani nem kell, úgy igazságosabb lehetne.
Papp József és Dr. Halász István települési képviselők 17 óra 31 perckor visszajönnek az ülésre, így a továbbiakban a jelenlévő képviselők száma
7 fő, a Képviselő-testület határozatképes.
Hornok Sándor: Visszatérve a kóbor sertések ügyére, szívesen venné, ha valakinek lenne ötlete, mit lehetne tenni a helyzet rendezésére.
Nagy József: Hiába lesznek bezárva, nem fog nekik rendesen enni adni.
Fodré János: Nincs miből.
Dr. Halász István: A jegyző is elmondja, hogy nem tud tenni semmit, senki nem tud semmit tenni. Nem jó ez így.
Adjanak neki kerítés készítéshez anyagot, hogy építsen disznóólt. Ha azért mennek ki, mert éhesek, ezután is ki fognak menni.
Ezen az alapon mindenkinek adhatnának anyagot ól építéshez.
Hornok Sándor: Ebben az ügyben kell valamilyen megoldást találni. A sertéseket nem lehet a tulajdonostól elvinni, elvenni.
Balog István: Varga Károly már egyszer befogadta a sertéseit. Csak vita lett miatta, a felesége vett nekik enni, mert sajnálta őket.
Ha nincs ennivalójuk, megeszik a deszkát.
Ha be lesznek zárva, és éhesek lesznek, megeszik egymást.
Dolog Pál: Ha az ólból nem tudnak kijönni, le fognak soványodni, és ekkor állatkínzás miatt el lehetne tőle venni őket.
Nagy József: Hogy lennének rossz állapotban, ha mindenki takarmányát eszik.
Dolog Györgyné: Rá kellene beszélni, hogy adja el őket.
Dr. Halász István: Nem tudnak az emberek élni miatta az Arany János utcán.
Ki kellene hajtani őket a faluból. Tűrhetetlen állapot ez.
Molnár István: A község mázsaházához zárják be. Továbbra is biztosítaná a takarmányt. Jóindulattal vegyék rá, hogy adja el őket a megfelelő áron. Mondják
azt, hogy ez a falu kívánsága.
Hornok Sándor: A mázsaháznál a kerítést szét szednék.
Fodré János: Ő is segítene beterelni a sertéseket. Úgy is kellene vagy 20 ember.
Hornok Sándor: Megbíznák Molnár Istvánt, hogy beszélje rá, hogy adja el a sertéseket.
Molnár István: Neki azt mondta, hogy eladná a kocákat kilónként 100 Ft-ért.
Nagy József: Neki azt mondta, nem adja el őket.
Molnár István: Ő úgy tudja, 2 sertést szeretne megtartani. Ő is tudna vevőket, egyezzenek meg.
Papp József: Párhuzamosan kellene kezelni a sertések helyzetét, és segíteni kellene a gazdájukat, hogy állandó ellátáshoz jusson.
Hornok Sándor: Az önkormányzat is megpróbál segíteni neki, hátha így ő is együttműködő lesz, így hátha sikerül kezelni ezt az összetett problémát.
Több kérdés, hozzászólás nincs.
Hornok Sándor: 17 óra 50 perckor az ülést bezárja.
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