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Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2010. október 26-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester,

Gálné Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida
Miklós, Zavarkó Zoltán.

- meghívott vendégként: Bordás Géza CKÖ elnök, Lukács Tibor RKÖ elnök.
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné jegyző helyettes.
Tarnóczi József polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a kép-
viselők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Tarnóczi József jegy-
zőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Kádár Judit
Katalin és Vida Miklós képviselőket javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. napirendi pont: Bizottságok létrehozása
3. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

1. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tarnóczi József polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette a módosítási
javaslatokat, majd elmondta, hogy az önkormányzat eddig három bizottságot mű-
ködtetett, a pénzügyi (az önkormányzati törvény 22. §-a alapján ez kötelező), az okta-
tási és az ügyrendi bizottságot. Egyik módosítási javaslata, hogy csak a kötelező
pénzügyi bizottság kerüljön megalakításra. Az ügyrendi bizottság megalakítása sem
szükséges, hiszen az ő feladatkörét át lehet utalni a pénzügyi bizottság hatáskörébe.
Bordás Géza CKÖ elnök: elmondta, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat is
kíván tagot delegálni a pénzügyi bizottságba.
Tarnóczi József polgármester: mindkét kisebbségi önkormányzat elnökét javasolta a
pénzügyi bizottság tagjai közé. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzá-
szólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bo-
csátott a kérdést, miszerint az SzMSz módosítása elfogadható-e.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
12/2010. (X. 27.) rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2003. (IV. 29.) rendelet módosításáról



2. napirendi pont: bizottságok létrehozása

Tarnóczi József polgármester: a korábban ismertetetteknek megfelelően elmondta, hogy
egy bizottság alakítására fog sor kerülni, ez pedig a pénzügyi bizottság. A pénzügyi
bizottság tagjának javasolta a képviselő-testület minden tagját, illetve a két helyi ki-
sebbségi önkormányzat elnökét. A bizottság elnökének Gulyásné Sági Julianna kép-
viselő asszonyt javasolta, véleménye szerint pénzügyi ismereteinek, tapasztalatának
köszönhetően maximálisan fogja ellátni feladatát.
/Megérkezett Lukács Tibor RKÖ elnök./
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az el-
hangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a pénzügyi bizott-
ság megalakítása, a tagok, illetve az elnök személye.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
93/2010. (X. 26.) határozata

3. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

3.1\Árvízi helyreállítás, kártalanítás aktualitásai
Tarnóczi József polgármester: ismertette, hogy a lakásbontásra előírt október 20-i határ-
idő megtartásával minden árvíz miatt lakhatatlanná vált ingatlan elbontásra került,
két lakás képez kivételt, melyekre póthatáridőt adtak. Megköszönte a bontásban te-
vékenykedők munkáját. A Miskolci Kistérség Többcélú Társulása által kezdeménye-
zett közmunkások foglalkoztatása a bontási munkálatokhoz nem vezetett hatékony
eredményre, saját erőből lett elvégezve a feladat. Hátralévő feladat a pénzügyi el-
számolás, elmondta, hogy a megvásárolt ingatlanok 60 %-a elutalásra került. A tele-
pülés kapott 5 millió forint támogatást lakóingatlan felújításra a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia jóvoltából. Ezt az összeget véleménye szerint célszerű lenne arra  a
három lakóingatlanra fordítani, akik az állami kártalanításba nem kerültek be (Szabó,
Zsiga és Szajkó család). A Szajkó családnak a Hit Gyülekezete szervezet segít a hely-
reállításban, felújításban, viszont anyagot biztosítanunk kell számukra. A fenti szer-
vezettől kapott az önkormányzat egymillió forint pénzadományt is gátépítési mun-
kálatokra. Sajnálatos módon a választásokat megelőzően befolyt gátépítésre szánt
pénzadományok közüzemi számlákra lettek elköltve, így a feladat nehéz. Algyő
Nagyközségtől is érkezett félmillió forint, szintén a gát és a védvonal fejlesztésére. A
gátépítési pénzek nagy része a gépek üzemanyagköltségére meg el a két IFA, a JCB
és a szükség esetén besegítő egyéb járművek napi üzemanyag költsége kb. 60 ezer
forint. Elmondta, hogy igyekszik minél több külsős támogatót keresni a helyreállítás
és védekezés pénzügyi fedezésére.

3.2\ II. Böllértalálkozó
Tarnóczi József polgármester: ismertette a képviselőkkel a Demeter Viktor által küldött
Együttműködési megállapodás tervezetet. Az első találkozó tapasztalati alapján



konkrétan le kell fixálni már előre, hogy kinek mi lesz a feladata. A parkoltatást min-
denképpen szigorítani szükséges, illetve Demeter Viktor szerint a lakossági tájékoz-
tatás nem volt jó. Felmerül az igény szállásra, kérdés, hogy tudjuk-e ezt biztosítani.
Gálné Tatár Mária képviselő: az iskola tornatermében ki lehet alakítani ideiglenes szál-
lást.
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy a rendezvény anyagilag eléggé megterhe-
lő lesz az önkormányzat számára, mivel 500 000,- Ft-al (azaz ötszázezer forint) kell
hozzájárulni a rendezvényhez. Az időpont már fix 2011. február 5. napja, az előadók
és egyéb résztvevők miatt ez már nem módosítható. A rendezvény fővédnöke ismét
Benke Laci bácsi lenne. Kérdése, hogy támogatjuk-e a rendezvényt.
Gálné Tatár Mária képviselő: a 2010-es rendezvényt is támogattuk, ezt is támogatni kell,
véleménye szerint ez dicsőség Ónod számára.
Solymosi Imréné alpolgármester: azt sem tartja kizártnak, hogy ha jobb helyen árulunk,
mint az előző találkozón, akkor akár vissza is térülhet a bekerülési költség.
Zavarkó Zoltán képviselő: elmondta, hogy már több mint ötezren nézik a második ta-
lálkozó honlapját. A terv az, hogy minden helyszín nyertesét elhozni az ónodi talál-
kozóra, ebbe a nyertesek kb. 70 %-a már beleegyezett.
Tarnóczi József polgármester: Zavarkó Zoltán képviselő úr a kapcsolattartó Demeter
Viktorral. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottak-
hoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra
bocsátotta a kérdést, miszerint támogatja-e a képviselő-testület a II. Ónodi Böllérta-
lálkozó megrendezését, lebonyolítás segítését és pénzügyi támogatását.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
94/2010. (X. 26.) határozata

3.3\ Kérelem elbírálása (az ún. „pedagógus föld” bérleti díja kapcsán)
Tarnóczi József polgármester: megkeresés érkezett a képviselő-testülethez, miszerint az
ún. „pedagógus föld” bérlője kéri elengedni a földhasználat díjat elengedni, illetve a
novemberben lejáró szerződést megújítani. A bérleti díj elengedésének indokaként a
rossz időjárást, illetve a nagymértékű felvizesedést adta, melynek következtében
sokkal rosszabb lett a termés az átlagosnál. Várta a képviselői kérdéseket, javaslato-
kat.
Gulyásné Sági Julianna képviselő: kérdése, hogy mekkora ez a földrészlet, illetve mek-
kora összeg ennek a bérleti díja.
Illés Sándorné jegyző h.: elmondta, hogy a terület kb. 11 Ha, a bérleti díj aranykorona
után van számolva, jelen esetbe 25 kg. búza ára /AK, ami kb. 160 000,- Ft. A terület
vizessége kapcsán elmondta, hogy valóban voltak a földrészleten teljesen elázott ré-
szek.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint a rossz időjárásra való tekintettel lehet elen-
gedni a bérleti díjból.
Tarnóczi József polgármester: támogatta a javaslatot, miszerint a bérleti díj egy része
elengedhető, viszont a teljes díj nem.



Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a bérleti díj mértéke a búza felvásárlási árának
függvénye, míg tavaly kb. 2 000,- Ft. volt ez az összeg idén viszont közel 4 000,- Ft.,
így a tavalyi bérleti díj megvan a 30 % kedvezmény biztosításával.
Tarnóczi József polgármester: támogatta a javaslatot, hogy a bérleti díj 70 %-ának meg-
felelő összeg legyen az idei év bérleti díja. A másik kérdést, hogy a bérleti szerződés
meghosszabbításra kerüljön-e. Véglegesen lekötni a területet nem szabad, de most
jelenleg nincs más terv a hasznosíthatóságára. Amennyiben sikerülne egy Igricihez
hasonló kísérleti jellegű mezőgazdasági telepet kialakítani, akkor szüksége lesz az
önkormányzatnak erre a területre, ha lehet, kössük ki azt, hogy 1 gazdasági évre le-
gyen megújítva a szerződést.
Bordás Géza CKÖ elnök: a szerződés megújítására még van idő legalább november vé-
géig, először egyeztetni kell Igricivel.
Tarnóczi József polgármester: javasolta a bérleti díjat 70 %-ban elfogadni, a szerződés
megújítását a későbbiek folyamán megtárgyalni. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadja-e a képviselő-testület, hogy a
rossz időjárásra tekintettel csak 70 %-os legyen a bérleti díj.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
95/2010. (X. 26.) határozata

1. A képviselő-testület támogatja …… (bérlő neve) csökkentett bérleti díj fizetésére irányuló
kérelmét, az alábbiak szerint:
 a bérleti szerződésben meghatározott 25 kg. búza felvásárlási ára / AK bérleti díj ala-

pul vételével, a fenti bérleti díj 70 %-ának megfizetésével teljesítheti díjfizetési kötele-
zettségét, a 2010. május-júniusi természeti katasztrófákra (ár- és belvíz) való tekintet-
tel

3.4\ Panasz, kérelem a gyermekétkeztetés kapcsán
Tarnóczi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy óvodás gyermekek szü-
lei keresték meg a gyermekétkeztetés alacsony színvonala miatt, főleg a reggeli étke-
zéseknél. Tény, hogy más településeken változatosabb az étkezés, de nagy kérdés
ebben a témában, hogy hogyan és honnan lehetne pótolni a plusz kiadást. A jelenlegi
tizenhét milliós keret erre a színvonalra elég. Plusz forrást nehéz találni, talán az in-
tézményi bérleti díjakat át lehetne erre a célra csoportosítani, ahelyett, hogy az ala-
pítványok számlájára kerülne a pénz. Erre a hatályos önkormányzati határozatunk
lehetőséget biztosít, ugyanis e határozat szerint a bérleti díjat a hivatalba kell befizet-
ni és az az önkormányzat bevételét képezi.
Solymosi Imréné alpolgármester: kéri a normatívák ellenőrzését, illetve kimutatást, kér-
dése, hogy ha a határozatban a hivatal van szerepeltetve, akkor hogyan kerülhetett
az intézményhez vagy alapítványához a pénz.
Gálné Tatár Mária képviselő: a hatályos jogszabályoknak megfelelően került beszedésre
a bérleti díj, tehát bevételi pénztárbizonylattal, nyugtával igazoltan kerül átvételre. A
befolyt bevétel nem alapítványi pénz volt, hanem iskolai célokra lett fordítva, így
például a nevelői szobába szobabútorokra, szalagfüggönyre az aulába, stb.



Solymosi Imréné alpolgármester: nem vonja kétségbe ezen dolgok szükségességét, vi-
szont fontosabb a gyerekek étkeztetése, sőt mivel sok gyermek csak az óvodában ét-
kezik, így kiemelkedően fontos feladat ez.
Tarnóczi József polgármester: javaslata, hogy a gyermekekre lehívható normatíva kerül-
jön ellenőrzésre, illetve, hogy a továbbiakban a bérleti díj a Polgármesteri Hivatalba
kerüljön befizetésre, és az így befolyt összeg az intézményekre legyen fordítva. Fel-
tette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel fel-
szólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját.

3.5\Tandíjtámogatás
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat két pedagógus felsőok-
tatási tanulmányait támogatta eddig, kérdést, hogy a továbbiakban is legyen-e ez így.
A két érintett Pásztor Erzsébet, tandíj támogatása 80 000,- Ft./félév, illetve Meny-
hártné Veres Tímea, akinek 120 000,- Ft./félév a tandíjtámogatása. Elsődleges kérdé-
se, hogy fent nevezett pedagógusok tanulmányai kötelezőek-e, vagy mennyire szük-
ségesek, esetleg elengedhetetlenek a munkavégzésükhöz.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy az egyre növekvő számú HH-s és HHH-s
gyermek szükségessé teszi a fejlesztőpedagógusok foglalkoztatását, viszont a ha-
gyományos óvodapedagógiai diploma a „normál” gyermekek fejlesztésére ad csak
végzettséget (Pásztor Erzsébet esete). Menyhártné Veres Tímea képzése kapcsán el-
mondta, hogy az intézményben egyáltalán nincs gyógytestnevelés végzettséggel pe-
dagógus, így megszerzendő képesítése fontos lenne az intézmény szempontjából.
Solymosi Imréné alpolgármester: kérdése, hogy a költségvetésben van-e a képzések tá-
mogatására pénz.
Tarnóczi József polgármester: a költségvetésben nincs rá elkülönített keret, viszont a
fejlődést, fejlesztést nagyon fontosnak tartja, így nem zárkózik el a támogatásuk elől.
Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a
kérdést, miszerint támogatja-e a képviselő-testület a két fenti pedagógus tandíjtámo-
gatásban való részesítését.
A testület 6 igenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi ha-
tározatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
96/2010. (X. 26.) határozata

1. A képviselő-testület döntése értelmében 80 %-os tandíjtámogatás állapít meg a 2010/2011-
es tanév második félévére:
 Pásztor Erzsébetnek fejlesztőpedagógus képesítés megszerzéséhez, 80 000,- Ft./félév

összegben, illetve
 Menyhártné Veres Tímeának gyógy-testnevelői képesítés megszerzéséhez, 120 000,-

Ft./félév összegben.
2. A következő félévek finanszírozása ismételt képviselő-testületi döntés igényel.

3.6\Vételi ajánlat hrsz.: 0100/30 ingatlanra



Tarnóczi József polgármester: ismertette a képviselőkkel a Bajzátné Szájbély Evelin által
küldött vételi ajánlatot, melynek értelmében az önkormányzat tulajdonát képező
0100/30 hrsz-ú, 0,2215 Ha területű, külterületi ingatlant megvásárolná 120 000,- Ft.
vételáron. Várta a hozzászólásokat.
Illés Sándorné jegyző helyettes: elmondta, hogy ez a földterület Ónod és Sajólád között
található egy kicsi különálló parcella, osztatlan közös tulajdon. A felajánlott vételár
reális érte.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az el-
hangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést miszerint a fent említett terület értékesíthető-e.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
97/2010. (X. 26.) határozata

1. A képviselő-testület értékesíteni kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő Ónod külterü-
let 0100/30 hrsz-ú, 0,2215 Ha területű, szántó művelési ágú ingatlant az alábbiak szerint
 az ingatlan vételára 120 000,- Ft. (azaz egyszázhúszezer forint), amely egy összegben

fizetendő,
 a vevő Bajzátné Szájbély Evelin (Mezőkövesd, Budai Nagy Antal u. 38.)

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklő-
désre 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.

Tarnóczi József Illés Sándorné
polgármester jegyző h.

   Horváthné Kádár Judit Katalin Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


