Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 10-én megtartott soron kívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Bunta Ferenc, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József, Szilágyi
Anikó képviselők, Dr. Balaton Henrietta jegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésen minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést
megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Péter és Dr. Halász István László képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Hornok Sándor polgármester a napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.
Napirend:
1./ SZILAS-HUMÁN KFT bérleti szerződése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Körjegyzőség létrehozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy napirendi pontokról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: SZILAS-HUMÁN KFT bérleti szerződés módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: mielőtt a napirend tárgyalását elkezdenék a Szilas-Humán Kft dolgozói meghallgatást kértek a képviselő-testülettől. Átadja a szót a
dolgozóknak.
Bimbóné Herpai Mária: köszöni a lehetőséget, hogy eljöhettek a képviselő-testületi ülésre, és elmondhatják véleményüket. Annak jobban örültek volna, ha a
képviselők mennek el hozzájuk és nézik meg a munkát. Két képviselő többször is volt náluk, Szilágyi Anikó és Molnár István. Személyesen meg kellett volna
győződni arról, hogy mit csinálnak, milyen engedélyekkel. A munkahely a megélhetésüket jelenti, nincs más rehabilitációs munkahely a faluban. A kft
felvállalta a rehabilitált emberek foglalkoztatását. Arra szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá a bérleti szerződés meghosszabbításához,
addig amíg az új telephelyre nem tudnak átköltözni. A szállító cégek veszélyes anyagokat nem szállítanak a telepre, mivel a környezetvédelmi előírásoknak
meg kell felelni.
Hornok Sándor: a dolgozók meghallgatásának engedélyezését a képviselő-testülettel nem szavaztatta meg, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy erről
utólag szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2007. (V. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szilas-Humán Kft bérleti szerződése napirend tárgyalása előtt a kft dolgozóit
meghallgatja.
Futaki László: telepvezetőként dolgozik a kft-nél. Felmerült a lakosság részéről, hogy szagokat éreznek, ami megnehezíti a mindennapi életüket. Aki a telep
környékén szagokat érez, annak nagyon jó orra van. Véleménye az, hogy 30 család megélhetéséről és 30 család jó hangulatáról van szó. Mi a fontosabb 30
család megélhetése, vagy 30 család jó hangulata?
Dudás Istvánné: minden dolgozónak részlete van, az ő lánya főiskolás. Ha ez a munkahely nem lesz, akkor ő nem tudja miből fog megélni. 47 e Ft a fizetése.
Hiába megy Békésre, munkahelyet ott sem talál.
Fábi Imréné: ő csak annyit szeretne elmondani, hogy ha orvoshoz mennek, akkor nem mérgezéssel, hanem ízületi bántalmak, vagy megfázás miatt.
Mikó Ilona: azt hallották vissza, hogy a munkahely egészségre ártalmas. Azt kérdezné, hogy melyik munkahely nem káros? Ő eddig gépíró volt, ült egész
nap. Az is káros az egészségre. Minden munkahely káros az egészségre. Nekik a megélhetést biztosítja ez a munkahely.
Hornok Sándor: a lakosoknak és a képviselő-testületnek az a kifogása - melyről a dolgozók nem tehetnek - , hogy a helyszín nem alkalmas ilyen munka
végzésére. A kamionnal való közlekedés sem biztosított. Az utak tönkremennek, nem tudnak megfelelően rakodni, nincs hely. Az épület sem ilyen célra épült.
Azt szeretnék elérni, hogy a tulajdonos - ha nem tud profilt váltani - átmenne egy másik területre. Tudja, hogy van ilyen próbálkozás, igyekszik az új
telephelyre áttelepülni. Az igyekezet azonban lelassult. Nem a munkahely ellen van, sajnálná, ha a munkahely azért szűnne meg, mert az önkormányzat
ellehetetleníti. Lakókörnyezetben a lakók szomszédságában ilyen tevékenységet végezni nem jó. A tulajdonosokat arra próbálják szorítani, hogy más
helyszínt keressenek.
Futaki László: amikor a cég a községbe költözött és a működéshez kiadták az engedélyt, akkor tudták, hogy mire adják ki az engedélyt. Akkor ez nem
jelentett problémát.
Hornok Sándor: a tevékenység akkor még nem kezdődött meg. Műanyag hulladék válogatásáról volt szó, melyet addig még nem látott. Nem volt ismeretes a
tevékenység volumene sem.
Futaki László: nincs olyan, hogy csak a csúnya, vagy csak a szép anyagot hozhatják válogatásra.
Dr. Halász István László: nincs egy alapszerződés arra vonatkozóan, hogy mit dolgozhatnak fel és mit nem?

Szűcs Ferencné: már lassan négy éve ezt csinálják, most csak pár hónapról lenne szó, amíg a másik hely nem készül el. Nekik ezt ígérték a főnökök,
remélik, hogy ezt be is tudják tartani.
Bimbóné Herpai Mária: kinőtték a telephelyet, ez biztos. Kéri a képviselőket, hogy jöjjenek és nézzék meg a munkájukat és nézzék meg az engedélyeket is.
Dolog Györgyné: ő nem a dolgozók, nem a munkahely ellen van, hanem az ellen, hogy többszöri módosítás után sem történt semmi az új telephelyen.
Dr. Halász István László: senki sem a munkások ellen van. Az a baj, hogy nem látnak kiutat abból, hogy ez a telephely megszűnjön és végre átköltözzön az
új telephelyre. Abból sem lesz egyhamar semmi. Nyugodjanak meg, meghosszabbítják a bérleti szerződést - lesz olyan, aki ellene szavaz, lesz olyan, aki
mellette - . Ne gondolják, hogy a képviselő-testület a dolgozók ellen van. Egy probléma van, hogy ez a vezetőség nem fogja megvalósítani, amit vállalt.
Bimbóné Herpai Mária: kéri a képviselőket, hogy nézzék meg a pályázatot.
Szilágyi Anikó: kaptak írásos anyagot a kft vezetőitől, amiben leírták, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor július 31-ig, ha nyer a pályázat, akkor november 30ig maradnának az épületben. Az ő részéről a szerződés most biztos meghosszabbításra kerül, de a dolgozóknak arra kellene felkészülni, hogy ha nem nyer a
pályázat, akkor hogyan tovább.
Hornok Sándor: a testület biztos, hogy úgy nem dönt, hogy a kft a végtelenségig maradhasson az épületben. Az biztos, hogy november 30-a után
meghosszabbítás nem lesz.
Köszöni a dolgozók megjelenését, s a további tárgyalásra zárt ülést rendel el.
A dolgozók távoznak az ülésteremből.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a zárt ülésről.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
44/2007. (V. 10.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szilas-Humán Kft bérleti szerződés napirendjét zárt ülésen folytatja.
2./ Napirend: Körjegyzőség létrehozása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc képviselő a napirend tárgyalásánál újra jelen van.
Hornok Sándor: a körjegyzőséggel kapcsolatban a bélmegyeri polgármester levéllel kereste meg őt. Felolvassa a levelet. (a levél a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
Visszajelzést kérnek Tarhos községtől a körjegyzőség ügyében, melyre válaszolni fog. Bővebben a következő testületi ülésen tudnak majd tárgyalni. Nem
tudja, hogy él-e már Bélmegyer és Csárdaszállás között a körjegyzőség. Ha már él a körjegyzőség, akkor a meglévő körjegyzőséghez csatlakozás szándékát
6 hónappal előtte jelezni kell. Ha nem él a körjegyzőség, akkor 3 település alkot egy körjegyzőséget. Polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy május 1jétől él a körjegyzőség.
Bunta Ferenc: beszélt a csárdaszállási jegyzővel, s ő azt mondta, hogy június 1-jétől él a körjegyzőség. Tarhos csak 2008-tól léphet be a körjegyzőségbe.
Elestek pár milliótól.
Hornok Sándor: nem estek el pénztől, mivel ami állami támogatásként, a körjegyzőségre plusz pénzként érkezik, az csökkenti az ÖNHIKI-t.
Bunta Ferenc: elveszítették a lépéselőnyt.
Dolog Györgyné: ha 3 község alkot körjegyzőséget, akkor mi van a dolgozói létszámmal?
Dr. Balaton Henrietta: megállapodás kérdése.
Hornok Sándor: bélmegyer és csárdaszállás megállapodását kiadják május 30-án. A megállapodást lazának tartja. Május 1-jéről szól a két település közötti
megállapodás. Nincs jelentősege az időpontnak, mert a támogatást akkor folyósítják, ha a körjegyző személyét pályázat útján kiválasztották.
Bunta Ferenc: ki van írva a közjegyzőre és az aljegyzőre is a pályázat.
Hornok Sándor: jelezzék-e a szándékot? Azt kérték, hogy jelezzék a szándékot.
Dolog Péter: jelezni kell a csatlakozási szándékot, és küldjenek megállapodást. Tájékoztassák arról a testületet, hogy milyen lehetősége van Tarhosnak.
Dr. Balaton Henrietta: ha június 1-jével lesz körjegyzőség, akkor most még nincs kihez csatlakozni, nincs kinek jelezni a csatlakozási szándékot.
Dr. Halász István László: az az érzése, hogy ennek semmi értelme, mert úgy is Békéshez fognak csatlakozni.
Bunta Ferenc: a képviselő-testületen fog múlni, hogy kihez csatlakoznak.
Hornok Sándor: döntsenek, éljen-e visszajelzéssel? Jelezzék a testületi tagok kézfeltartással.
(a 8 képviselő felemeli a kezét)
Dr. Balaton Henrietta: mi a határozati javaslat?
Hornok Sándor: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének
megkeresésére körjegyzőséghez csatlakozni - erre a levélre válaszolunk - . Jelezzük a ...... A körítés majd kitalálják. Visszajelzünk.
Dr. Balaton Henrietta: kinyilvánították a szándékukat, hogy a megalakult körjegyzőséghez csatlakozni kívánnak?
Hornok Sándor: a levélre válaszolnak. Visszajelzéssel élnek, de ilyen jelzéssel éltek már. Van már ilyen határozata Bélmegyernek, de érdekli a testületet a
Csárdaszállás és Bélmegyer alkotta körjegyzőség.
Dr. Balaton Henrietta: ennek semmi értelme.
Hornok Sándor: nem sok, de ha kérdezték.
Hornok Sándor megköszöni a részvételt, az ülést 16 óra 20 perckor bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor
polgármester

Dr. Balaton Henrietta
jegyző

Dolog Péter
hitelesítő

Dr. Halász István László
hitelesítő

