Ónod Község Önkormányzata
Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: (46) 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2010 október 6-án megtartott
nyilvános alakuló üléséről

Megalkotott rendeletek:
11/2010. (X. 07.) rendelet: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2006. (X. 13.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:
85/2010. (X. 06.) határozat: polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítása
86/2010. (X. 06.) határozat: szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester
titkos megválasztásához
87/2010. (X. 06.) határozat: Solymosi Imréné személyes érintettség miatti kizárása az
alpolgármester választására irányuló döntéshozatalból
88/2010. (X. 06.) határozat: Solymosi Imréné alpolgármesterré történő választása
89/2010. (X. 06.) határozat: alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítása
90/2010. (X. 06.) határozat: KEOP-1.2.0/b – körömi szennyvíztisztító-telep és rendszer bővítését célzó pályázat benyújtásának megtárgyalása
91/2010. (X. 06.) határozat: pályázati felhívás kiírása jegyzői álláshely betöltésére
92/2010. (X. 06.) határozat: 61/2010. (VIII. 18.) határozat módosítása (az árvízkárosultak által az állami támogatásból vásárolandó használt lakások adásvételi összege felső határának megállapítása)

Ónod Község Önkormányzata * Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: (46) 466-101
Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete
2010. október 6-án megtartott
nyilvános alakuló üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Gálné Tatár Mária, Gulyásné Sági
Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Solymosi Imréné, Vida Miklós, Zavarkó
Zoltán képviselők;
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné jegyző h.;
Dr. Üveges István felkéri Gálné Tatár Mária korelnököt az ülés levezetésére.
Gálné Tatár Mária korelnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváthné Kádár Judit Katalin és Vida Miklós képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát javasolta. A jegyzőkönyv-hitelesítőkre, jegyzőkönyvvezetőre és a
napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:
1.
2.
3.
4.

napirendi pont: polgármesteri, képviselői eskü, a megbízólevelek átadása
napirendi pont: a képviselői tiszteletdíj megállapítása
napirendi pont: a polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítása
napirendi pont: szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester titkos megválasztásához
5. napirendi pont: az alpolgármester-jelölt személyes érintettség miatti kizárása
az alpolgármester választására irányuló döntéshozatalból
6. napirendi pont: az alpolgármester megválasztása
7. napirendi pont: az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítása
8. napirendi pont: a szennyvízhálózat felújítását, és a körömi szennyvíztelep bővítését célzó pályázat benyújtása
9. napirendi pont: A jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
10. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
1. napirendi pont: polgármesteri, képviselői eskü, a megbízólevelek átadása
Gálné Tatár Mária korelnök: felkéri Szabóné Tóth Ágnest, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a 2010. október 3-ai önkormányzati választások eredményét,
a megválasztott polgármestert és képviselőket kérje fel eskütételre.
Szabóné Tóth Ágnes HVB elnök: köszöntötte a megjelenteket, ismertette a választási
eredményeket, gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek, majd
elmondta, hogy az október 3-ai önkormányzati választás eredményes volt, törvényesen, probléma nélkül zajlott le, a helyi választási bizottsághoz panasz, kifogás nem
érkezett.
Tarnóczi József polgármester és a megválasztott képviselők – Gálné Tatár Mária, Gulyásné
Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Solymosi Imréné, Vida Miklós és Zavarkó

Zoltán – Szabóné Tóth Ágnes HVB elnök, mint esküvevő, előtt letették a törvényben előírt
esküt.
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta Tarnóczi József polgármesternek és a
megválasztott képviselőknek a Megbízóleveleket.
Gálné Tatár Mária korelnök: átadta az ülés vezetését Tarnóczi József polgármesternek.
2. napirendi pont: képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Dr. Üveges István: elmondta, hogy a képviselői tiszteletdíj maximuma bruttó 45 000,Ft., két kötelezően létrehozandó bizottság van, itt a bizottsági elnöknek és a tagoknak
is jár tiszteltdíj. Az elmúlt ciklusban bruttó 30 000,- Ft. tiszteletdíj volt megállapítva a
képviselők részére, ezt lehet módosítani, de meg is lehet tartani, de rendelet mindenképpen szükséges róla.
Tarnóczi József polgármester: a megállapított valóban ennyi volt, de sokszor gondot
jelentett a kifizetése. A törvény lehetőséget ad természetbeni juttatásként adni a tiszteletdíjat, így például: mobiltelefon (flottában), internetköltség finanszírozása számla
alapján, meleg étkezési utalvány. Az önkormányzatnak a bruttó harmincezer harmincnyolcezer forintba kerül (járulékokkal együtt), ebből nettóban kb. tizenötezer
forintot kaptak kézhez a képviselők.
Zavarkó Zoltán képviselő: a természetbeni kifizetést támogatja.
Dr. Üveges István: az előző testület megszavazott 10 ebédet természetbeni juttatásként, bármilyen olyan dolog lehet, ami a képviselői munkát segíti, így akár folyóirat
előfizetés.
Vida Miklós képviselő: számára sem jelent problémát a természetben történő kifizetés,
hiszen az előző ciklusban a tiszteletdíjat sokszor felajánlottuk alapítványoknak, illetve egyéb a közösséget szolgáló, építő célokra.
Gulyásné Sági Julianna képviselő: véleménye szerint be kell állítani egy bruttó összeget,
amin belül mindenki az igényeinek megfelelően válogathat egy irányvonal megadása
mellett.
Tarnóczi József polgármester: támogatta a javaslatot, várja a keretösszegre a javaslatokat.
Vida Miklós képviselő: javasolta az előző ciklusban megállapított bruttó 30 000,- Ft.
megtartását.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a képviselői tiszteletdíj
bruttó 30 000,- Ft-os keretösszege, amely természetbeni juttatással fizetendő.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Képviselő-testülete
11/2010. (X. 07.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
16/2006. (X. 13.) rendelet módosításáról
1. §
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
16/2006. (X. 13.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) „ A képviselők tiszteletdíja bruttó 30 000,- Ft./hó (azaz harmincezer forint havonta),
amely összeg természetbeni juttatásként nyújtandó a képviselők számára.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 4-től kell
alkalmazni.
Tarnóczi József
polgármester

Illés Sándorné
jegyző h.

A rendelet kihirdetve: 2010. október 7.
Illés Sándorné
jegyző h.
3. napirendi pont: polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítása
Tarnóczi József polgármester: bejelentette személyes érintettségét az ügyben, majd a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény alapján tájékoztatta a képviselőket, miszerint az újonnan megválasztott polgármester polgármesteri illetményét összegszerűen kell meghatározni. A szűkös anyagi helyzetre való tekintettel a testület is tett az
önkormányzat felé egy gesztust, így ő is meg kívánja ezt tenni, vagyis az előző ciklusban megállapított – maximális – 30 %-os költségátalány feléről le kíván mondani,
kérte a képviselőket ilyen formában elfogadni illetményét és költségátalányát.
Gulyásné Sági Julianna képviselő: kérdése, hogy az előző polgármesternek milyen öszszegű illetménye és költségátalánya volt.
Dr. Üveges István: elmondta, hogy a polgármesteri illetmény szorzó alapján számolandó (a Ktv-ben meghatározott köztisztviselői illetményalapot alapul véve), a 3 000
fő lakos alatti településeken ez maximum tizenegyszeres szorzó lehet, a szorzó alapján megállapított illetmény 20-30 %-a lehet maximum a költségátalány. Az előző pol-

gármesternek mindkét helyen a maximum volt beállítva, 2006-ban ez az összeg lett
számára megszavazva.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri
illetmény az korábbi összegnek megfelelően, illetve a költségátalány összege az előző
polgármester részére megállapított költségátalány felének (vagyis a polgármesteri
illetmény 15%-ának) megfelelő összegben.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
85/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: A polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítása
A képviselő-testület
1. a személyes érintettségét bejelentő Tarnóczi József polgármestert nem zárja ki polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítására irányuló döntéshozatalból;
2. A képviselő-testület - figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 3. § (2) bekezdés, továbbá a 18. § előírásaira, - 2010. október 4-től Tarnóczi József polgármester részére
- illetményét bruttó 425 150,- Ft./hó összegben,
- költségátalányát a fenti összeg 15%-ának megfelelően, vagyis 63 773,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelős: jegyző
4. napirendi pont: szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester titkos
megválasztásához
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy az alpolgármester megválasztásához, egy
legalább két főből álló szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. Javaslata Gulyásné Sági Julianna képviselőasszony és Zavarkó Zoltán képviselő úr.
A két jelölt képviselő elfogadta jelölésüket, beleegyeztek nyilvános ülésen történő megválasztásukról, bejelentették személyes érintettségüket az ügyben, a képviselő-testület dönt kizárásukról a megválasztásukat eldöntő szavazásból.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont
vitáját, majd szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
86/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester titkos megválasztásához
A képviselő-testület
1. a személyes érintettségét bejelentő Gulyásné Sági Julianna és Zavarkó Zoltán képviselőket nem zárja ki az alpolgármester titkos megválasztásának lebonyolítása céljából létrehozandó szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásából;
2. Gulyásné Sági Julianna és Zavarkó Zoltán képviselőket választja meg az alpolgármester
titkos megválasztásának lebonyolítása céljából létrehozandó szavazatszámláló bizottság
tagjának.
5. napirendi pont: az alpolgármester jelölt személyes érintettség miatti kizárása az
alpolgármester választára irányuló döntéshozatalból
Tarnóczi József polgármester: alpolgármesterként egy olyan személyt jelöl, aki bír a település egészének bizalmával, az elmúlt négy évben, mint képviselők dolgoztak
együtt, az árvízi munkálatokban, pedig rengeteg segítséget nyújtott mind a település
lakóinak, mind pedig az önkormányzatnak, rátermettsége igazolt; alpolgármester
jelölje Solymosi Imréné képviselőasszony.
Solymosi Imréné képviselő: megköszönte és elfogadta a jelölést, bejelentette személyes
érintettségét az ügyben, valamint azt, hogy hozzájárul a nyilvános ülésen történő
döntéshozatalhoz.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsájtotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
87/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: Solymosi Imréné személyes érintettség miatti kizárása az alpolgármester választására irányuló döntéshozatalból
A képviselő-testület a személyes érintettségét bejelentő Solymosi Imrénét nem zárja ki az
alpolgármester megválasztására irányuló döntéshozatalból.
6. napirendi pont: az alpolgármester megválasztása
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy az alpolgármester választására a törvény
alapján titkos szavazást kell tartani.

A szavazatszámláló bizottság két tagja kiosztotta valamennyi képviselőnek a szavazólapot,
majd leellenőrizte és lezárta a szavazatok gyűjtésére előzetesen előkészített urnát.
Ezt követően a képviselők leadták szavazatukat – az erre a célra a helyiség elkülönített helyén elhelyezett urnában. A szavazatszámláló bizottság két tagja megszámlálta a leadott
szavazatokat, amelynek eredményét ismertette a testülettel.
Ennek alapján a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
88/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: Solymosi Imréné alpolgármesterré történő választása
A képviselő-testület Ónod Község Önkormányzat alpolgármesterévé Solymosi Imrénét választja.
Ezt követően Solymosi Imréné, mint alpolgármester esküt tett a képviselő-testület előtt, átvette a Megbízólevelét és megköszönte a képviselők bizalmát.
7. napirendi pont: az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítása
Tarnóczi József polgármester: ismertette a tiszteletdíj megállapításának módját, mely
szerint az illetményalap 4,5-6,5-szöröse lehet, ezen belül egy konkrét bruttó összeg
meghatározását javasolta.
Solymosi Imréné alpolgármester: bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy az előző alpolgármester a teljes megítélhető
összeget kérte.
Gulyásné Sági Julianna képviselő: elmondta, hogy Nyékládházán a képviselői tiszteletdíj másfélszerese az alpolgármester tiszteletdíja, lehet egy ilyen jellegű értékhatárt is
megadni.
Zavarkó Zoltán képviselő: kérdése, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjnak van-e minimum összege, amit mindenképpen meg kell adni.
Tarnóczi József polgármester: van minimuma, de igényt tarthat az egészre is, vagy nyilatkozat alapján kérhet kevesebbet. Az előző alpolgármester kb. bruttó 170 000,- Ft.
tiszteletdíjat kapott, plusz költségátalány. Amennyiben Solymosiné alpolgármester
asszony nem kívánja az egészet igénybe venni, javaslat az előző tiszteletdíj fele plusz
20 %-os költségátalány. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e az alpolgármesteri
díj bruttó 80 000,- Ft. (a korábbi alpolgármesteri tiszteletdíj fele) plusz 20 % költségátalány összegében.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
89/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítása
A képviselő-testület
1. a személyes érintettségét bejelentő Solymosi Imrénét nem zárta ki az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány megállapítására irányuló döntéshozatalból;
2. 2010. október 4-től Solymosi Imréné alpolgármester
meg:

a) tiszteletdíját havi bruttó 80 000,- Ft. (azaz nyolcvanezer forint) összegben állapítja

b) költségátalányként a tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő, vagyis havi 16 000,- Ft.
(azaz tizenhatezer forint) összeget biztosít, (figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés b) pontjára, valamint a 18. § (2) bekezdés harmadik
mondatára).
Felelős: jegyző
8. napirendi pont: szennyvízhálózat felújítását, a körömi szennyvíztelep bővítését
célzó KEOP pályázat benyújtásának megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban Borsodvíz Zrt.) átvállalta az önrészt. A pályázat keretében Ónodra átemelőket telepítenének és filtereket helyeznének el, melynek eredményeképpen elméletileg megszűnnének a kellemetlen szaghatások és visszafolyások. Ilyen jellegű pályázat benyújtására legközelebb 2013-ban lesz
lehetőség. Véleménye szerint az önrész átvállalása esetén beadható a pályázat, hiszen
a fejlesztés elengedhetetlen. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatható-e a pályázat benyújtása, amennyiben a Borsodvíz Zrt. átvállalja az önrész megfizetését.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
90/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: KEOP-1.2.0/b – körömi szennyvíztisztító-telep és rendszer bővítését célzó
pályázat benyújtásának megtárgyalása
Ónod Község Képviselő-testülete a pályázat benyújtását támogatja, az alábbi feltétellel:

- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. átvállalja az önrész megfizetését, erről írásban tesz nyilatkozatot.
Felelős: polgármester, jegyző
9. napirendi pont: jegyzői álláshely betöltésére pályázat kiírása
Tarnóczi József polgármester: megköszönte dr. Üveges István volt jegyző úrnak az elmúlt öt év munkáját. Elmondta, hogy a mai napon megtörtént a hivatal átadásátvétel, a közigazgatási hivatal képviselőinek jelenlétében. Elmondta, hogy egy joghézagnak köszönhetően nem teljesen tisztázott helyzet állt elő, ugyanis, egy törvényi
lehetőség szerint, ha valaki köztisztviselő volt és polgármesternek választják meg,
akkor a polgármesteri státusza megszűntével a volt munkáltató köteles őt visszavenni. Ebben az esetben azért érdekes a helyzet, mert jegyzőt határozott időre nem lehet
kinevezni. Áthidaló megoldásként javasolta, a pályáztatás normál menetében kiírni a
pályázati felhívást, majd a pályázókat írásban tájékoztatni a fennálló helyzetről, ennek tudatában eldöntheti a továbbiakban is meg kívánja-e pályázni az álláshelyet.
Dr. Üveges István: elmondta a képviselőknek, amennyiben olyan személyre esik a választás, aki jelenleg is jegyzőként dolgozik, azt maximum 2 hónapon belül kötelesek
elengedni, elmondta továbbá, hogy már nem kötelező a felvételhez a versenyvizsga
megléte. Ismertette a pályázati felhívás tartalmát.
Tarnóczi József polgármester: javasolta a próbaidőt 3 hónapra módosítani, a legkorábbi
dátummal meghirdetni a pályázatot. A pályázatok beérkezési határidejének november 5-ét javasolta, az elbírásnak pedig november 29-ét, így az álláshely 2010. december 1-jével betölthető. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint az ismertetettek alapján meghirdethető-e a jegyző álláshely betöltésére a pályázati kiírás.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
91/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: pályázati felhívás kiírása jegyzői álláshely betöltésére
1.) Ónod Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 36. §. (1) bekezdésében, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdésében, valamint 10. §-ában foglalt
rendelkezések alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére.
2.) A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
A munkakör 2010. december 1. napjától tölthető be.
3.) Az ellátandó jegyzői feladatok, főbb tevékenységi körök: a hatályos hatásköri és
ágazati jogszabályokban előírt jegyzői feladatok ellátása; valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tevékenységek.

4.) Pályázati feltételek:
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
b) közigazgatási szakvizsga,
c) legalább 1-3 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
d) felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
e) a Ktv-ben szereplő általános alkalmazási feltételeknek való megfelelés – magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya – azok okiratokkal történő igazolása,
f) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
5.) A képviselő-testület a jegyző kinevezésekor 3 hónap próbaidőt köt ki.
6.) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) pályázó szakmai önéletrajzát,
b) iskolai végzettséget, szakképzetséget igazoló dokumentumok másolati példányait,
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
7.) Illetmény és juttatások a Ktv. rendelkezései alapján kerülnek megállapítására.
8.) A pályázatok benyújtási határideje: 2010. november 5. napja.
9.) A pályázatok benyújtásának módja:
a) postai úton Ónod Község Polgármesteri Hivatala címére (3551 Ónod,
Rákóczi F. u. 64.) történő megküldésével. A borítékra kérjük feltüntetni a pályázati
azonosítót: 1040/2010., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
b) személyesen Ónod Község Polgármesteri Hivatalában, 3551 Ónod,
Rákóczi F. u. 64. sz. alatt.
10.) A pályázatok elbírálási határideje: 2010. november 29. napja
11.) A pályázati felhívással kapcsolatban további információt Illés Sándorné nyújt a
(46) 545-227-es telefonszámon.
Jelen pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.gov.hu honlapon, a
www.onod.hu honlapon, valamint Ónod Község Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.
Felelős: polgármester
10. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
10.1\Árvízi kártalanítás aktualitásai
Tarnóczi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett az árvízi
kártalanításból igényelt előleg, ez 63 millió forintot jelent. Megoldandó feladat, hogy
az első részlet kifizetése után engedjék őket beköltözni a megvásárlásra kiválasztott
lakásokba. Kötelezettség, hogy a bontásra ítélt lakásokat legkésőbb október 20-ig le
kell bontani. A bontást ellenőrizni fogják, aki ezt nem teszi meg 100 000 – 500 000 forint között büntethető. A bontási költségekre 120 000,- Ft./lakás támogatást kaptunk,
így közel 1,4 millió forint van ilyen célra az önkormányzat számláján. Pótigénylésben
kell benyújtanunk az utólag felvett 3 lakást, ez esetben van lehetőség arra, hogy nyilatkozattételt követően (miszerint maguk bontják le a lakást, nem az önkormányzattal bontatják) közvetlenül az érintett családnak kerüljön utalásra a bontásra megítélt
pénz.

Horváthné Kádár Judit Katalin képviselő: kérdése, hogy az utólag felvett három család
számára is október 20. a bontási határidő.
Tarnóczi József polgármester: válasza nem, a fenti határidő csak az első körre vonatkozik. Elmondta továbbá, hogy a szakértői vélemény alapján két újabb lakás került a
bontandó ingatlanok listájára (Szabó és Pertó). A 3 pótigénylést kapcsán az előző határozatot módosítani kell az alap 11 lakást 14-re kell kibővíteni. Felhatalmazást kért a
testülettől az ügyben eljárni. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a korábbi határozat módosítása a fent részletezettek alapján (kibővíteni azt 11 lakás helyett 14).
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
92/2010. (X. 06.) határozata
Tárgy: 61/2010. (VIII. 18.) határozat módosítása (az árvízkárosultak által az állami
támogatásból vásárolandó használt lakások adásvételi összege felső határának megállapítása)
1.
A 61/2010. (VIII. 18.) határozat 1. bekezdése első mondatában a „… életveszélyessé nyilvánított 11 lakóingatlan…” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„… életveszélyessé nyilvánított 14 lakóingatlan…”
2.
A 61/2010. (VIII. 18.) határozat 1. bekezdés a) pontjában az „(összesen 8 lakóingatlan esetében)” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„(összesen 11 lakóingatlan esetében)”
2.
A 61/2010. (VIII. 18.) határozat 2. bekezdése „… a 11 árvízkárosult vonatkozásában…” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„… a 14 árvízkárosult vonatkozásában ...”
Felelős: jegyző, polgármester
10.2\Vörös iszap katasztrófa kapcsán
Horváthné Kádár Judit Katalin képviselő: valószínűleg képviselő társai is hallottak a vörös iszap tároló falának átszakadásáról, amely súlyos katasztrófát okozott. Ennek
kapcsán lenne kérdése, hogy az önkormányzatnak módjában áll-e valamilyen módon
segíteni, hiszen Ónod is rengeteg segítséget kapott, ez lehetőség lenne egy kicsit
meghálálni.
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy mindenképpen segít az önkormányzat,
amennyiben érdemben tud segíteni. Elmondta, hogy Svédországból várható egy segélycsomag, ami a svéd üdvhadseregnek köszönhető, ebben elsősorban egészségügyi
felszerelések, iskolapad, tisztított-fertőtlenített ruhanemű, stb. található. Az első ka-

mion szállítási költségét még ők átvállalták, viszont ha igény tartunk további adományokra, akkor a szállítási díjat, ami kb. 2200 euró, nekünk kell kifizetni.
Illés Sándorné jegyző helyettes: tájékoztatta a képviselőket, hogy az árvíz kapcsán érkezett egy szállítmány combközépig érő vegyvédelmi csizma, melyek nálunk nem kerültek felhasználásra, ennek esetleg hasznát tudnák venni.
Tarnóczi József polgármester: megköszönte a javaslatot, ígéretet tett, hogy felveszi a
kapcsolatot a katasztrófavédelem helyi képviselőivel és igény esetén elszállítja Ónod
számukra a csízmákat. A továbbiakban is várja a javaslatokat, miben tudnák segítséget nyújtani.
Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklődésre számot tartó felvetése, javaslata, kérdése. Mivel közérdeklődésre számot tartó
javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, megköszönte a képviselők munkáját
és bezárta a nyilvános testületi ülést.
K.m.f.
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