Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-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, Gézárt Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gézárt Lászlóné főelőadót, hitelesítőknek Körözsi András
Lászlóné és Szilágyi Anikó képviselőket javasolja.
A napirendi pontra az alábbi javaslatot teszi:
1./ Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítására kiírt KIOP-2004-1.2.0.F
pályázat
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a soron kívüli testületi ülés
összehívására azért volt szükség, mert pályázatot kíván benyújtani. A Békés Megyei
Vállalkozási Övezet KHT-nak tagja az önkormányzat. A Vállalkozási Övezet állati hulladék
kezelését célzó beruházás megvalósítására kiírt KIOP pályázatra adja be támogatási kérelmét.
A projekt a vállalkozási övezet 22 települését érinti, nagysága várhatóan egy milliárd 75
millió forint körül alakul. A program első része a jelenleg meglévő dögkutak rekultiválását
célozza meg, a második része a keletkező állati hullák megfelelő összegyűjtését, ideiglenes
tárolását és elszállítását segítené elő. Tarhoson a dögkutak már nem működnek, 2001 óta már
nem szállítanak oda állati tetemet. Ettől függetlenül a szükséges hatástanulmányt elkészíttette,
mert a pályázathoz szükséges. A gyűjtőtelep tervdokumentációja elkészült, az építésügyi
hatóság engedélyeztetése folyik. Ezekért a dokumentációkért fizetni nem kellett, mert ezek
díja a pályázatba beépítésre kerülnek. Két telep épülne, egyik Szeghalmon, a másik Sarkadon.
Ezek a telepek fogadnák az állati hulladékot. A telepek alkalmasak lesznek I-II-III kategóriájú
állati hulladék befogadására és hosszabb távú tárolására. A gyűjtőkonténerek úgy lennének
kialakítva, hogy azok alkalmassá válnának a gazdaságos fuvarozásra. 20 önkormányzatnál
igény szerinti ideiglenes hűtőtárolók lennének kihelyezve, megfelelő zárt helyen. A kukák
cserélhetőek lennének, elszállításkor helyettük fertőtlenített, üres kukákat helyeznének ki.
Tehát a 20 településen lenne átmeneti gyűjtőhely, Tarhoson a régi helyen valósulna ez meg.
Itt szükséges 100 m2 helyigény, valamint víz és villany. A terv szerint fúrott kút oldaná meg a
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vízszükségletet, bár vezetékes vízzel is megoldható lenne. A gyűjtőkonténer állna egy
hűtőtérből, mely állna 2 db 240 l és 1 db 1100 l kukából. A kukák megtelése után az arra
alkalmas szállító jármű kiemelné és elszállítja Sarkadra a nagy gyűjtőtárolóba. A hűtőtér
mellett lenne egy raktár és egy kézmosó a kezelőszemélyzet részére. A nyitvatartási idő
meghatározása az önkormányzat feladata. Mindezek kiépítését szolgálná a pályázat. A
szükséges önerő 5 %. Az önerő nagyságát a lakosságszám arányában állapították meg. A
Tarhosra eső beruházási költség 21 millió forint, a rekultiváció költsége 2,3 millió forint. Azt
a területet, ahol a konténer leállításra kerülne öt évre használatba kell adni.
Molnár István: az áram kivezetését az önkormányzatnak kell megoldania?
Hornok Sándor: nem, az is a pályázat része.
Molnár István: az 5 % önerőt ki kell fizetni?
Hornok Sándor: igen, összege 696.789,- Ft. A beruházás 2006-ban fog elkezdődni. A pályázat
elbírálása 2005. december 15. A támogatási szerződés aláírása 2006. január 15. Az önerő első
részletének kifizetése 2006. május 20., a második ütem 2006. augusztus 22., a harmadik ütem
november 25. Az egész rendszer kifizetése 2007. április.
Dr. Balaton Henrietta jelzi, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyét és a napirendet nem
szavazta meg a képviselő-testület.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők személyéről és a napirendi
pontról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a hitelesítők személyét
és a napirendi pontot elfogadja.
Hornok Sándor: a lakosság tájékoztatására a hirdetőtáblára kifüggesztette a megvalósítandó
beruházás lényeges elemeit tartalmazó hirdetményt. Felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzon a képviselő-testület.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
113/2005. (X. 11.) határozat:
Tárgy: Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítására kiírt KIOP-2004-1.2.0.F
pályázat beadásának támogatása
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az "Állati hulladék kezelése
a Békés Megyei Vállalkozási Övezetben" pályázat benyújtását. A képviselő-testület egyben
támogatja, hogy a pályázatot a Békés Megyei Vállalkozási Övezet Kht. (Kht.) nyújtsa be.
A Képviselő-testület a következőket vállalja:
 a pályázat és a beruházás megvalósulása alatt minden segítséget megad a Kht. részére,
 a törvényi szabályozás betartása mellett helyet biztosít (ingyenes használatba adja) az
állati hullák begyűjtésére szolgáló konténereknek,
 a beruházás megvalósulása után, vállalja annak ráeső fenntartási költségeit.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban a határozat
szerint járjon el a Kht. közgyűlésén.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor kiegészítésként elmondja, hogy a Békési Kistérség is érdeklődik a pályázat
iránt. A tetemek megsemmisítésére szeretnének pályázni. Ez Tarhosnak kedvező lenne, mert
kapcsolódhatnának hozzá.
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor
Polgármester

Dr. Balaton Henrietta
jegyző

Körözsi András Lászlóné
Hitelesítő

Szilágyi Anikó
hitelesítő

3

