Ónod Község Képviselő-testülete
2010. november 17-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:
13/2010. (XI. 28.) rendelet: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet módosításáról
14/2010. (XI. 28.) rendelet: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/1993. (XI. 22.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:
99/2010. (XI. 17.) határozat: Kiss Krisztián megválasztása jegyzői állás betöltésére
100/2010. (XI. 17.) határozat: a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
101/2010. (XI. 17.) határozat: a települési szilárd hulladék szállításának 2011. évi díja
meghatározása miatt az AVE Kft.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. november 17-én 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.
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné jegyző helyettes.
Tarnóczi József polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Tarnóczi József jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária és
Zavarkó Zoltán képviselőket javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:
1. napirendi pont: jegyzői álláshely betöltésére érkezett pályázatok elbírálása
2. napirendi pont: 2011. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
3. napirendi pont: 2011. évi hulladékkezelési díj megtárgyalása
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
1. napirendi pont: jegyzői álláshely betöltésére érkezett pályázatok elbírálása
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy 24 darab pályázat érkezett a jegyzői álláshely betöltésére. A pályázatokkal előzetes munkaértekezlet alkalmával már megismerhették a képviselők, ebből kiderült, hogy a pályázók közül nyolc jelentkező
rendelkezik jegyzői múlttal, tapasztalttal. A képviselőkkel egyetértésben szükségesnek tartotta, hogy tapasztalattal rendelkező személy töltse be a megüresedett jegyzői
állást. A pályázók között van egy helyi jelentkező is, viszont ő jegyzői előélettel nem
bír. A testületi ülésre a helyi pályázó Koncz László, illetve a Kesznyétenben jelenleg
is jegyzőként dolgozó Kiss Krisztián lett meghívva személyes elbeszélgetésre. Kérdése a képviselők felé, hogy adott, fix szempontok alapján kérdések legyenek feltéve,
vagy a jelöltek beszéljenek magukról, munkájukról, terveikről.
Gulyásné Sági Julianna képviselő: véleménye szerint a jelöltek beszéljenek, mutassák be
magukat.
/Megérkezett az ülésterembe Koncz László jegyzőjelölt./
Tarnóczi József polgármester: üdvözölte Koncz Lászlót, megkérte, hogy mutassa be
magát, eddigi munkáját, illetve a településsel kapcsolatos jövőképét, jegyzőként megvalósítani tervezett elképzeléseit.
Koncz László pályázó: köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a motivációs
leveléből is kiderül, hogy közigazgatási szakvizsgára készül, érdekli az önkormányzati feladatkör. A működés kapcsán elmondta, hogy a pénzügyi egyensúly és a rend
fenntartása szükséges, amely határozott jegyzői fellépéssel érhető el. Az Ónodi Vár
turisztikai fejlesztése, a település történelmének tovább építése fontos feladat; meg

kell szűrni a településre beköltözni kívánókat, a szociális kiadások lehetőség szerinti
csökkentése. Saját karrierje és élete szempontjából meghatározó lenne a jegyzői kinevezése, mivel így vezetővé léphetne elő, ami előrelépést jelentene számára. Elmondta, hogy jelenlegi munkahelyén 2007 óta folyamatos létszámcsökkentések a jellemzőek, így egyre kevesebb embernek kell ellátnia ugyanazt, vagy némely esetekben még
több feladatot. A munkaköre kapcsán volt helyszíni bejáráson, így van gyakorlati
tapasztalata az emberekkel. Fontos feladatnak tartja a tehetséges fiatalok településen
tartását, szeretne ennek érdekében tenni. Elmondta, hogy a munka mennyiségével
nem lehet probléma, terhelhetőnek tartja magát.
Tarnóczi József polgármester: kérdése, hogy kiadáscsökkentő javaslata lenne-e.
Koncz László pályázó: első lépésként az önkormányzat által működtetett intézmények
gazdálkodását kell felülvizsgálni, az ilyen intézmények mindig magas költségvetéssel dolgoznak.
Tarnóczi József polgármester: megkérte a pályázót, hogy ismertesse az önkormányzat
gazdálkodását.
Koncz László pályázó: a konkrét helyi viszonyokat nem ismerve, általánosságban ismertette az önkormányzati gazdálkodás bevételi és kiadási oldalát. Önkormányzati
vállalkozás indítását javasolta, például erdőtelepítés, amely munkalehetőséget adna,
a végtermék a fa, pedig természetbeni juttatásként lenne adható.
Gálné Tatár Mária képviselő: távolabbi jövőjéről kérdezte a pályázót, konkrétan, ha
esetleg megnősülne, akkor is maradna-e Ónodon, hosszú távra tervez-e a településen.
Koncz László pályázó: jelenleg még nem aktuális a házasság, még csak menyasszonya
van, de felfelé ívelő pálya esetén természetesen igen.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy a képviselők kívánnak-e még kérdést intézni a pályázóhoz, mivel a lehetőséggel senki sem élt megköszönte Koncz
László jelöltnek a megjelenést, ígéretet tett a döntés mielőbbi közlésére.
/Koncz László pályázó elhagyta az üléstermet./
/Megérkezett az ülésterembe Kiss Krisztián jegyző-jelölt./
Tarnóczi József polgármester: köszöntötte a pályázót, majd megkérte, hogy a korábbiaknak megfelelően mutatkozzon be.
Kiss Krisztián pályázó: köszöntötte a polgármestert és a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy Kesznyétenben él, 2009 májusa óta a településen körjegyző. Az önkormányzati autonómia fontosságát ismertette, az önkormányzatok közötti alapjogok egyenlők, pénzügyileg is. Az egyensúly megtalálása a legfontosabb feladat egy
önkormányzat életében. Adókat kell kivetni, vagyont kell értékesíteni, hogy kiadási
oldal mindig fedezett legyen. Véleménye szerint a testület nem tud operatívan irányítani, naponta kell foglalkozni a feladatokkal, ezért tartja fontosnak a jó előkészítést.
Solymosi Imréné alpolgármester: kérdése, hogy a jelenlegi jegyzői helyén milyen a
pénzügyi helyzet.
Kiss Krisztián pályázó: elmondta, hogy az ottani képviselő-testület is sok hitelt vett fel,
ezt görgeti maga előtt, mivel egy idő után már nem lehet kiadást csökkenteni, az abban rejlő lehetőség is véges.
Gálné Tatár Mária képviselő: két kérdése van a jelölthöz, egyik, hogy a jelenlegi helyéről miért kíván eljönni, illetve, hogy bevétel növelés kapcsán milyen saját adóra gondol.

Kiss Krisztián pályázó: a mostani helyén is meglévő adó, például iparűzési adó; a másik kérdésre a válasza, hogy nem szakmai okok miatt kell eljönnie, hanem személyes
okokból kifolyólag.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy a képviselők kívánnak-e még kérdést intézni a pályázóhoz, mivel a lehetőséggel senki sem élt megköszönte Kiss
Krisztián jelöltnek a megjelenést, ígéretet tett a döntés mielőbbi közlésére.
/Kiss Krisztián pályázó elhagyta az üléstermet./
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy a második jelölt lakhatása megoldható
helyben, szolgálati lakás átalakításával. Véleménye szerint, melyet előzetes beszélgetésére alapoz a jelöltekkel, olyan személyt kell választani, akinek van közigazgatási
múltja, mivel nagy és nehéz feladatok állnak az önkormányzat előtt, így fontos a feladatok és azok megoldási lehetőségeinek átlátása. Ezen szempontok alapján javasolt
a Kiss Krisztián megválasztani jegyzőnek. Juttatását a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvény határozza meg, e szerint a háromezer fő alatti településeken 6,25-ös
szorzót jelent. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalási lehetőségével senki sem élt először feltette a kérdést, hogy
kíván-e még a testület más jelölt is meghallgatni, vagy a döntéshozatal mellett döntenek a két jelölt meghallgatása után.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – úgy
döntött, hogy nem kíván több jelöltet meghallgatni.
A polgármester feltette a kérdést, hogy megválasztható-e Kiss Krisztián a jegyzői
állás betöltésére.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
99/2010. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Kiss Krisztián megválasztása jegyzői állás betöltésére
Ónod Község Képviselő-testülete
a megüresedett jegyzői álláshely betöltésére a benyújtott pályázatok elbírálása alapján 2010.
december hó 1. napjától Kiss Krisztián Bertalan (szül: Budapest, 1983. 01. 19., an.:
Gyurkovits Zsuzsanna Éva) 2315 Szigethalom, Barackos út 33/D. sz. alatti lakost nevezi ki
határozatlan időre.
A jegyző alapilletményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
állapítja meg.
A jogviszonnyal összefüggő egyéb intézkedéseket a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéstől számított 30 napon belül köteles megtenni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 1.
/Ezt követően a polgármester tájékoztatta Kiss Krisztiánt a képviselő-testület döntéséről./

2. napirendi pont: 2011. évi belő ellenőrzési ütemterv megtárgyalása és elfogadása
Tarnóczi József polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette a 2011. évre
vonatkozó belsőellenőrzési tervet, melynek értelmében Ónod településen a II. negyedév folyamán 15 munkaórában fogják ellenőrizni az önkormányzatot átfogó
vizsgálat keretében. 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 belső ellenőrzési
ütemterv.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
100/2010. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési ütemtervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: a Miskolci Többcélú Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja
2011. év II. negyedévében átfogó vizsgálatot tart az önkormányzatot érintően, 15 munkaórában.
Felelős: jegyző
3. napirendi pont: 2011. évi hulladékkezelési díjak megtárgyalása, elfogadása
Tarnóczi József polgármester: ismertette az AVE Miskolc Kft. által küldött 2011. évi hulladékkezelési tarifákat, ez alapján megállapítható, hogy kb. 4,5 %-os emelést irányzott elő az AVE Kft. Véleménye szerint ez a mértékű emelés nem túlzó, bár az elmúlt
évek folyamán is sok vita volt e témakörben.
Vida Miklós képviselő: kérdése, hogy a lomtalanítások alkalmával a veszélyes hulladékot, mint például gumi, nem szállítják el, nem lehetne-e intézkedést tenni annak érdekében, hogy legalább évente egy alkalommal a veszélyes hulladék is elszállításra
kerüljön.
Tarnóczi József polgármester: ígéretet tett, az AVE Miskolc Kft. ez irányú megkeresésére. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadhatóak-e a 2011. évre megállapított hulladékkezelési díjak.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
101/2010. (XI. 17.) határozata
Tárgy: A települési szilárd hulladék szállításának 2011. évi díja meghatározása miatt
az AVE Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítása

A képviselő-testület a települési szilárd hulladék szállításáról az AVE Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződést a 2011. évi települési szilárd hulladék szállítási díj megállapítása miatt a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Ónod Község Képviselő-testülete
13/2010. (XI. 18.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet módosításáról
l. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(5) A gyűjtőedény ürítésének díjai a 2011. évben:
a) 110/120 literes tárolóedény ürítési díja: 355 Ft+ÁFA / ürítést,
b) 60 literes tárolóedény ürítési díja: 207 Ft+ÁFA / ürítést,
c) 240 literes tárolóedény ürítési díja: 712 Ft+ÁFA / ürítés.
2. §
Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Tarnóczi József
polgármester

Illés Sándorné
jegyző h.

A rendelet kihirdetve: 2010. november 18-án
Illés Sándorné
jegyző h.
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
4.1\ 0100/30 hrsz-ú ingatlan eladása kapcsán
Illés Sándorné jegyző h.: ismertette a képviselő-testületnek, hogy a korábban eladásra
szánt 0100/30 hrsz-ú ingatlan a vagyon kataszter szerint forgalomképtelen területként van feltüntetve, így az eladása nem lehetséges. A földhivatali bejegyzés szerint

„kivetett közút”-ként szerepel, pedig ez a terület valójában szántó, az önkormányzati
vagyon rendeletben viszont forgalomképtelen ingatlanként van besorolva. A fogalomképessé tétel e fenti rendelet módosításával megvalósítható, míg a földhivatali
átvezetés díját a vevő megfizetné teljes összegben, természetesen a vételáron felül (ez
kb. 80 000,-Ft. költséget jelentene).
Tarnóczi József polgármester: elmondta a képviselőknek, hogy személyes bejáráson volt
az említett földrészleten és ott biztosan nincs út, javasolta a terület forgalomképessé
tételét. 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 a fent részletezettek szerint (a hrsz.: 0100/30 ingatlan forgalomképessé tétele) módosítható-e a korábbi vagyonrendelet.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
14/2010. (XI. 18.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/1993. (XI. 22.) rendelet módosításáról
1. §
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/1993.
(XI. 22.) rendelet 3. §. /2./ bekezdés a.) pontjához tartozó 1. számú melléklet módosítása az alábbiak szerint:
Forgalomképtelen Építmények táblázatának 11. sorában szereplő 0100/30 hrsz-ú külterületi út kivétele a listából, valamint a
Forgalomképtelen Telkek táblázatának 33. sorában szereplő 0100/30 hrsz-ú külterületi
telek kivétele a listából.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/1993.
(XI. 22.) rendelet 3. §. /3./ bekezdéséhez tartozó 3. számú melléklet módosítása az
alábbiak szerint:
Forgalomképes földterületek táblázat 5. soraként felvezeti a 0100/30 hrsz-ú területet
szántó megnevezéssel, az alábbiak szerint:

Forgalomképes földterületek
Megnevezés
5. Szántó 0100/30. hrsz.

2. §.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tarnóczi József
polgármester

Illés Sándorné
jegyző h.

A rendelet kihirdetve: 2010. november 18-án
Illés Sándorné
jegyző h.
4.2.\ II. Ónodi Böllértalálkozó kapcsán
Zavarkó Zoltán képviselő: ismertette a képviselőkkel Demeter Viktor kérését, miszerint
a képviselő-testület által felajánlott 500 000,- Ft.-ból szüksége lenne előlegre a rádiós
hirdetések kifizetésére, de lehetőség esetén a teljes összegre is igényt tartana. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál az engedélyeztetési eljárás elindításra került.
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy a pénzügyi helyzet ismeretében maximum a decemberi vásár bevételeinek terhére tud pénzt biztosítani, de akkor is csak
maximum az összeg felét, kb. 200-250 ezer forintot.
Vida Miklós képviselő: a szervezéshez, a támogatók megnyeréséhez jó kapcsolatrendszer szüksége, amit az önkormányzatnak is el kell kezdenie kiépíteni.
Zavarkó Zoltán képviselő: elmondta, hogy a további fejleményekről, felmerülő költségekről folyamatosan tájékoztatni fogja a képviselő-testület tagjait.
4.3\ Közmeghallgatás
Gulyásné Sági Julianna képviselő: felhívta képviselő társai figyelmét, hogy rövidesen
sort kell keríteni az éves közmeghallgatásra, falugyűlésre. Kérdése a polgármester úr
felé, hogy van-e már időpont kijelölve.
Tarnóczi József polgármester: december 1. napjával lép hivatalba a község új jegyzője,
így ezt az időpontot mindenképpen meg kell várni, véleménye szerint a kezdést követő héten december 9-én, 17:00 órai kezdettel meg lehet tartani az éves közmeghallgatást.
4.4\ Képviselői felvetések
4.4.1\
Vida Miklós képviselő: a vásárok alkalmával a parkolókban díjat szedőknek valamiféle
kitűzőt, vagy kártyák, esetleg megbízólevelet kellene adni, mert sokszor szokott ab-

ból gond lenni, hogy mire fel kérik a pénzt tőlük és parkoltatást végzők nem tudják
igazolni magukat. Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Tarnóczi József polgármester: ígéretet tett a mielőbbi intézkedésre.
4.4.2\
Horváthné Kádár Judit Katalin képviselő: állampolgári megkeresést kívánt tolmácsolni a
képviselő- testület felé, miszerint Krajnyák Istvánné, Ady u. 8. sz. alatti lakos tetőanyagot kér. Kérdése, hogy tud-e az önkormányzat ilyen jellegű kérésben segíteni.
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy a segélyszervezetek által adományozott
építőanyagokból kiosztási célra nincs anyag, csak konkrét célok elérésére, konkrét
problémák megoldására adnak ezekből az építőanyagokból a támogatók. Esetleg a
bontásokból származó anyagokat tudná felajánlani az önkormányzat, de azok jó részét már elhordták, viszont ez is nagy vitákat szított.
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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